NIEUWSFLITS maart 2017
Algemene ledenvergadering 22 maart 20.00u
Met genoegen nodigt het bestuur van speelotheek De Santenkraam je uit voor
het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 22 maart 2017 om
20.00u in Ulvenhout. Je kan je opgeven via het e-mail adres bestuur@desantenkraam.nl. Dan ontvang je de definitieve locatie.
We bespreken het financiële plaatje van 2016 en 2017 van de speelotheek.
Indien akkoord, wordt 2016 afgesloten en de begroting van 2017 goedgekeurd.
Tot onze spijt is nog geen reactie gekomen op onderstaande oproep. We willen
benadrukken dat de speelotheek zal stoppen als er geen extra bestuursleden
zullen opstaan.

Help mee om de speelotheek open te houden
Speelotheek is 30 jaar! Help mee om de speelotheek open te houden.
2017 is een feestjaar voor speelotheek De Santenkraam: we bestaan 30
jaar! In al die jaren hebben ontzettend veel kinderen uit Bavel e.o. naar
harte lust kunnen spelen, zichzelf kunnen uitdagen en nieuw speelgoed
mogen testen. Iedere maand keken ze er naar uit om weer iets anders te
lenen. De huidige en toekomstige generaties kinderen gunnen wij dat
ook! En daarvoor vragen wij om uw hulp.
Voor Kinderen. Door Ouders.
De Speelotheek wordt voor 100% gerund door vrijwilligers. Dit zijn allemaal
ouders (of oma ) van kinderen die bij ons speelgoed lenen. De ouders helpen
zo’n twee keer per maand tijdens de uitleenochtenden en/of zitten in het
bestuur. Samen zorgen ze ervoor dat de speelotheek blijft draaien.



Help jij mee om de speelotheek open te houden?
Veel vrijwilligers zijn al enige jaren actief voor de speelotheek en deze zomer
komen er plaatsen vrij in het bestuur, waarvoor helaas nog geen opvulling is. We
zijn dus heel hard op zoek naar ouders die ons team komen versterken, zodat de
speelotheek ook na de zomer open kan blijven!
Ben jij ons nieuwe bestuurslid?
Het bestuur bestaat uit 3 tot 5 leden en komt zo’n 4 x per jaar samen voor een
bestuursvergadering. Onderling verdelen zij de volgende taken:

•
•
•
•
•
•

Het aanspreekpunt zijn voor de leden, gemeente Breda en onze locatie ’t
Klooster
De organisatie van een teamvergadering voor de vrijwilligers, zo’n 4 keer
per jaar.
Aanvraag van de subsidie en verzorging van de financiën
Werving van leden en vrijwilligers
Inplannen van vrijwilligers voor de uitleen
Organisatie (samen met andere vrijwilligers) van extra activiteiten, zoals
het jaarlijkse paaseieren zoeken en teamevents

En dit krijg je ervoor terug!
• Persoonlijke ontwikkeling
• Deelname aan cursussen van de vrijwilligersacademie
• Toegang tot de landelijke speelotheekdagen
• Gratis lidmaatschap van de speelotheek
• En natuurlijk heel veel gezelligheid!
Geïnteresseerd? Laat het ons weten via bestuur@de-santenkraam.nl of
beantwoord deze e-mail. Je kan ook altijd een afspraak maken zodat we je
tijdens een uitleen meer kunnen vertellen over de speelotheek.
Kortom, wil jij dat de speelotheek ook na de zomer open blijft? Kom dan
ons team versterken!

JUMBO SPONSORACTIE
Jumbo Ulvenhout organiseert een sponsoractie waarmee een financiële bijdrage
voor onze vereniging bij elkaar kan worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas
van je club’: € 10.000,- wordt verdeeld onder deelnemende verenigingen.
Voor elke € 10,- aan boodschappen ontvang je een waardepunt. De
waardepunten kan je in de winkel doneren aan De Santenkraam, of via
Facebook: www.facebook.com/jumboulvenhoutvanmeerendonk onder tabblad
Clubkas.
Hoe meer waardepunten je doneert, hoe groter het totaalbedrag dat wij
ontvangen. En daarmee kunnen wij weer speelgoed kopen!
De actie loopt van 15 maart tot en met 18 april 2017.
Adres van Jumbo Ulvenhout: Chaamseweg 1, 4851 SM Ulvenhout

Met vriendelijke groet,
De medewerkers van speelotheek De Santenkraam

Volg ons op Facebook of Twitter!
Mocht je het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief niet op prijs stellen, klik
dan hier om je e-mail adres van onze mailinglijst te laten verwijderen.

