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Dit maal geen nieuwsbrief met nieuws over veerponten. Dat nieuws staat gewoon op onze website en kunt u
daar lezen. En over een tijdje verschijnt er weer gewoon een nieuwsbrief met daarin weer allerlei nieuws.
We vragen uw aandacht voor twee zaken:
• Sinterklaas en/of Kerstfeest.
• We zoeken een Bestuurlid en diverse ambassadeurs.

Sinterklaas en Kerstfeest
Over een week vieren we weer het Sinterklaas-feest, en minder dan een maand later
vieren we het Kerstfeest. Wellicht reden om
elkaar een leuk cadeautje te geven.
Wellicht kunt u daarbij denken aan een
boekje, een kwartspel of een DVD.

De Vereniging Vrienden van de Voetveren geeft in eigen beheer diverse artikelen uit. Hieronder vindt u een
aantal voorbeelden. Voor meer informatie over de artikelen, en over de manier waarop u deze kunt bestellen,
klik dan op de website whttp://www.voetveren.nl op het linkje "Artikelen", en bekijk wat u o.a. via de
vereniging kunt aanschaffen.
Boekje "Pontjespoëzie II", een bundel met 38 prachtige gedichten, vergezeld van
bijbehorende foto's. Dit boekje is gemaakt naar aanleiding van de wedstrijd in 2010.
Prijs: € 9,99.
Boekje "Pontjesverhalen". Vijfentwintig leuke verhalen met bij ieder verhaal een fraaie
foto. Ieder verhaal heeft op de één of andere manier een veerpont als onderwerp.
Prijs: € 9,95.
Kwartetspel. Het bij ieder bekende spel om tijdens de koude wintermaanden te
spelen. Het spel bestaat uit een set van 8 maal 4 kaarten met op ieder een leuke foto
van een veerpont.
Prijs: € 4,00.
Boekje "Overzetveren in de Benelux". In het boekje vindt u gegevens van alle
veerponten, met vaarperioden, afvaartplaatsen en diverse andere gegevens. Er is ook
een grote overzichtskaart bijgevoegd.
Prijs: € 10,00.

Dit zijn enkele voorbeelden van artikelen die u kunt aanschaffen.
Voor een volledig overzicht, klik op http://www.voetveren.nl (tabje "artikelen").
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Bestuurslid en vrijwilligers gezocht
Het bestuur van de Vrienden van de Voetveren bestaat op dit moment uit 5 bestuursleden. Daarnaast zijn er
enkele vrijwilligers actief (organiseren van beurzen, bemannen beurzen, versturen van gekochte artikelen).
Maar wij vinden, dat we als vereniging meer kunnen en moeten doen. Voor de komende jaren hebben wij een
flink aantal ambities gerformuleerd, die we met de huidige bezetting niet kunnen waarmaken. Daarom zoeken
wij naar:
•

Eén extra bestuurslid. Samen met de andere bestuursleden wordt nagedacht over het beleid van de
vereniging. Uw specifieke taak in het bestuur zal zijn dat u ons vertegenwoordigt in diverse landelijke
platforms en informatie verzamelt over evenementen waar onze vereniging haar gezicht kan laten zien.
Voor het extra bestuurslid hebben wij het volgende profiel geformuleerd:
Van ons 6e bestuurslid verwachten wij dat hij/zij ons vertegenwoordigt in diverse landelijke platforms en informatie verzamelt over platforms en evenementen waar onze vereniging haar gezicht kan laten zien.
Eigenschappen die hierbij horen zijn:
1. Affiniteit met pontjes
2. Kunnen netwerken
3. Nieuwsgierig, verkennen
4. Affiniteit met toeristische/recreatieve branche
5. Communicatief vaardig
6. Creatief

•

Diverse ambassadeurs. Daarbij gaat het met name om uw regionale inzet. U zou uw kennis van uw
regio op gebied van veerponten ten dienste kunnen stellen aan de vereniging (en daarmee natuurlijk
aan de veerponten in uw regio, want voor die veerponten, daar doet de vereniging het toch voor?).
Voor de ambassadeurs hebben wij het volgende profiel geformuleerd:
Profiel Ambassadeur
Van onze ambassadeurs verwachten wij dat hij/zij ons vertegenwoordigt in
diverse regionale platforms en informatie verzamelt over evenementen waar
onze vereniging haar gezicht kan laten zien en de veren en het gebruik hiervan
onder de aandacht kan brengen. Hij/zij versterkt ons bij enkele door ons
geformuleerde taken:
• Verzamelen van informatie over nieuwe of bedreigde veren.
• Actiebrieven schrijven aan gemeenten e.d. over nadelige situaties m.b.t.
veren.
• Onderhouden contacten met belanghebbende partijen.
Het gaat daarbij om activiteiten in de eigen regio.
Eigenschappen die hierbij horen zijn:
1. Affiniteit met pontjes
2. Kunnen netwerken
3. Nieuwsgierig, verkennen
4. Affiniteit met toeristische/recreatieve branche
5. Communicatief vaardig
6. Creatief
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Meer informatie over beide vacatures kunt u lezen op onze website http://www.voetveren.nl
Voor beide vacatures geldt dat ervaring en kennis leuk zou zijn, maar het ontbreken daarvan absoluut geen
bezwaar hoeft te zijn. U wordt ingewerkt, en krijgt uiteraard ondersteuning door de andere bestuursleden en
vrijwilligers. We vinden enthousiasme en inzet eigenlijk veel belangrijker.

Lijkt het u iets?
Lijkt één van deze vacatures u iets?
Of wilt u er misschien eerst nog eens even over praten?
Neem gerust contact met ons op:
via ons mail-adres:
info@voetveren.nl
of via het verenigingsadres:
Vereniging Vrienden van de voetveren
Veulenkamp 2
3848 BG Harderwijk

