Bij PCOB Andijk hebben de jonge senioren de toekomst
PCOB Andijk is een relatief jonge afdeling met 234 leden. Maar liefst 50 leden zijn
jonger dan 70 jaar en meer dan de helft van de leden is jonger dan 75 jaar! Een
grote groep jonge senioren die de PCOB Andijk tot een moderne en aansprekende
seniorenvereniging kunnen uitbouwen! Daarvoor geven de huidige senior
bestuursleden van PCOB Andijk graag het spreekwoordelijke stokje over aan de
jongere generatie, om de afdeling die zij met liefde en passie hebben opgebouwd
van nieuwe energie en activiteiten te voorzien.
Samen bouwen aan vernieuwing
Tijdens een bijeenkomst met jongere senioren bleek een aantal vrijwilligers er een
uitdaging in te zien om de afdeling voort te zetten en samen te zoeken naar een
vernieuwde aanpak. Er is voldoende animo om ons met elkaar te verenigen en
verbinden. Bijvoorbeeld via projecten – kortere of langere – en activiteiten, en dan
met een flexibel bestuursmodel. Het uitgangspunt is ‘Samen staan we sterk!’
En er wordt ondersteuning gemobiliseerd. Ervaren senioren, ook van buiten Andijk,
zijn bereid gevonden om de groep jongere leden in de verdere uitbouw van de
afdeling, waar gewenst, te ondersteunen. En de regiocoördinator en de regionaal
consulent vanuit het verenigingsbureau denken graag mee!
Als u ook een actieve rol wilt spelen, krijgt u de mogelijkheid om invloed uit te
oefenen en uw persoonlijke wensen en ideeën te realiseren. Binnen PCOB Andijk zijn
er allerhande velden waarop u zich kunt richten: ontspanning, inspraak,
bestuursactiviteiten, dienstverlening, belangenbehartiging, sport, cultuur, reizen,
enzovoort. We willen inzetten op activiteiten die aansluiten bij de wensen en de
leefwereld van jonge senioren. De oudere leden zullen we zeker niet vergeten. Het
ledenmagazine, de ledenmiddagen, lief & leed en de uitjes die we deels samen met
Zonnebloem en KBO organiseren, zullen zeker in stand worden gehouden. Doel is
een actieve seniorenvereniging voor elke senior.
Informatie
Binnenkort zullen wij een aantal jongere leden telefonisch benaderen om te
overleggen over de toekomst van PCOB Andijk. Wilt u dat telefoontje niet afwachten
en initiatief tonen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Ritzo Holtman,
Regiocoördinator Noord-Holland Noord via 06 55 387 988 of
r.holtman@quicknet.nl. Of zoek contact met Edward Niessen, Regionaal consulent
op het verenigingsbureau, via 06 20754397 en of edward.niessen@kbo-pcob.nl. Zij
voorzien u graag van informatie.
Wij zien ernaar uit om samen met u te werken aan een bloeiende en
toekomstbestendige PCOB Andijk!

