
N I E U W S B R I E F
 

Wij zijn enorm verheugd om de 1e nieuwsbrief uit 2017 met jullie te
mogen delen. Graag maken wij duidelijk wat onze plannen zijn met
betrekking tot de toekomst en wat er de afgelopen maanden
hebben plaatsgevonden binnen de gelederen van Sprint Schiedam. 

  
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van een bestuurslid die
we jaren als bestuurder onder ons hadden. Wij wensen hem
uiteraard heel veel succes in de toekomst. Wij hebben gelukkig een
waardige vervanger in de plaats weten te regelen en inmiddels
heeft ook hij zijn weg weten te vinden in de organisatie. 

  
Er staan mooie ontwikkelingen op ons te wachten en wij nodigen u
graag uit om verder te lezen en deze ontwikkelingen te weten te
komen. 

  
Het bestuur

  
Stichting Sprint Schiedam

 

Voorwoord

 

1e
 



NL Doet 2017
 

Interessante ontmoetingen tijdens de laatste NL Doet evenement in het pand
van Sprint Schiedam. Deze dag, die in het teken staat van ontmoeting en
natuurlijk de vele klusjes die worden verricht, was een enorm succes voor
ons. 

  
Met onze eigen vrijwilligers zijn wij druk bezig geweest om het pand grondig
schoon te krijgen. Naast het schoonmaken zijn we ook bezig geweest om
muren en deuren te verven zodat we weer vol aan de bak konden gaan in
2017. 

  
Dat is gelukkig aardig gelukt. Wel vinden wij het jammer dat we geen nieuwe
gezichten hebben mogen verwelkomen tijdens deze bijzondere dag. Wij hopen
uiteraard in de komende edities wel nieuwe mensen onder ons te hebben en
met dezelfde enthousiasme aan het werk te gaan. 

 

WAT ER KOMEN GAAT
 Sprint Schiedam is bezig om haar eigen

organisatie te optimaliseren. Wij willen op
korte termijn ervoor zorgen dat we minder
kosten maken en zijn derhalve op zoek
naar verbetering van de financiën. Het
vinden van financiën maar ook andere
oplossingen behoren tot de mogelijke 
veranderingen die we zullen doorvoeren in
de nabije toekomst.  

  
Op dit moment hebben wij een pand in
beheer die bepaalde kosten met zich
meebrengt. Samen met het bestuur zijn wij
in overleg wat voor ons de beste oplossing
zal zijn. 

  
Overgaan tot het verkopen van het pand
behoort tot een van de opties waar wij
met het bestuur mee te kampen hebben. 

  
Uiteraard houden wij jullie hiervan op de
hoogte. Wij zullen de ontwikkelingen in de
komende edities met jullie delen. 

 

REGULIERE ACTIVITEITEN
 Wij organiseren met grote regelmaat

activiteiten voor geïnteresseerden.
Activiteiten gericht op de ontwikkeling van
individuen en groepen vinden regelmatig
plaats en jullie zijn allen van harte welkom
om deel te nemen aan deze activiteiten.

 In januari zijn we samen met onze
donateurs naar Tsjechië afgereisd. (zie foto
op de eerste pagina) 

  
Hebben jullie eigen suggesties met
betrekking tot activiteiten? Laat het ons
dan weten. Wij kunnen hierover praten en
wellicht een samenwerking aangaan.  

  
Mail ons: 
info@sprintschiedam.nl

 


