Word je ook vrijwilliger bij de Nieuwe Eper Sociëteit?

Binnen de groep van Nederlandse sociëteiten is de NES niet alleen een
van de grootste, maar ook een van de weinige gemengde sociëteiten.
Bovendien hebben wij geen eigen pand dat geëxploiteerd en onderhouden
moet worden en dus ook geen eigen personeel.Dankzij deze wijze
beslissingen uit het verleden draaien wij nu met zeer beperkte kosten,
zodat een uitzonderlijk lage contributie volstaat.
Uit deze aanpak vloeit wel voort, dat alles in onze club moet worden
gedaan door vrijwilligers, zowel in besturen als commissies, maar ook bij
de diverse tafels, catering, bardiensten.
Met name bij de bardienst, zetten 35 mensen zich al jaren in voor de
vereniging en haar leden. Kortom, nog geen 10 % van het totaal aantal
leden van 450 is thans beschikbaar. Natuurlijk is dat niet voldoende om
alles soepel te kunnen laten verlopen en wordt de huidige groep op dit
moment onevenredig zwaar belast. Immers ook zij hebben privé de
nodige bezigheden en verplichtingen. Wij hanteren als stelregel, dat de
inzet van een vrijwilliger slechts 1x per 3 maanden moet kunnen, maar
ook dat incidenteel wanneer dat echt nodig is, een extra beroep op hen
kan worden gedaan.
Vandaar deze oproep.
Denk er eens over na of je misschien af en toe tijd kunt vrijmaken om een
bardienst te draaien binnen onze sociëteit. Het zal ons enorm helpen om
alles soepeler en beter te kunnen organiseren. Ga er vanuit, dat je dan
een ochtend of een middag en in enkele gevallen wellicht een avond,
gedurende 2 tot 3 uur op de Nes bent voor het zetten van koffie en thee
en/of het inschenken van glas wijn, een biertje of iets fris. Daarbij hoort
ook het afrekenen en overdag ook het opmaken van de kas.
We zullen je gedegen inwerken als dat nodig is en rekening houden met
specifieke tijden waarop je wel of juist niet kunt of liever niet wilt. Heb je
tijd en interesse om hierin mee te doen geef mij dan een berichtje op
catering@nesepe.nl

Bij voorbaat van harte welkom in ons gezelschap
Fokko Andringa

