Heb jij de drive om het voortbestaan en de toekomst van `
CPEN verder richting te geven en uit te bouwen??
`
Dan is een functie binnen het Bestuur voor jou de aangewe-zen plek om dit te realiseren.
.
Beste mede-clubgenoten,
Momenteel omvat het Bestuur drie bestuursleden en is dit aantal statutair correct. Het
huidige bestuur heeft echter bewust de wens hier uitbreiding in te krijgen en wederom terug
te keren naar het niveau van vijf bestuursleden. Met drie personen de club besturen is best
wel veel werk en neemt ook veel tijd en energie in beslag. Een uitbreiding is dan ook hard
nodig. Dit alles ter verlichting van ieders persoonlijke inzet en tijdbesteding.
Wat betreft de functies blijft onze secretaris aan boord en is dus niet aftredend. Aftredend is
onze “pennie”, maar zij stelt zich herkiesbaar. Dit zijn twee belangrijke taken. Ondergetekende
is echter aftredend en niet herkiesbaar als waarnemend voorzitter c.q. bestuurslid.

Gelet op dit aftreden, en de eerder afgetreden voorzitter, en tevens de wens om met vijf
bestuursleden verder te willen om de toekomst van CPEN verder te ontwikkelen, verzoekt het
huidige CPEN bestuur haar leden om zich kandidaat te stellen.
Schroom niet, zie het belang van de club om met behulp van uw deelname de taken of
bezigheden per bestuurslid te reduceren in de zin van “vele handen maken het werk lichter”.
Geef met uw inzet binnen het bestuur blijk van de levendigheid, maar vooral ook de gezelligheid
en saamhorigheid van onze CPEN. Hoe breder het bestuur is, des te meer kan de taakverdeling
vorm krijgen om de werkdruk laag en het enthousiasme hoog te houden. Een leuke, gezellige
en vooral actieve club is onze inzet en daar willen wij voor gaan.
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet en voor nadere informatie kunt u eventueel contact
opnemen met ondergetekende en/of een van de andere bestuursleden.
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