Beste PCG’ers
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Ik ga stoppen als secretaris.
PCG staat in de komende jaren voor de uitdaging om de vereniging gezond te houden en
dan met name financieel. De penningmeester heeft al enige jaren geleden aangegeven
dat de toekomst van PCG financieel moeilijker lijkt te worden. Teruglopende subsidies en
een langzaam teruglopende ledenbestand nopen tot maatregelen.
Helaas ben ik om verschillende redenen niet in staat om mij hiervoor in te zetten. Deze
redenen bespreek ik graag, maar niet in dit schrijven. Ik zou ze het liefst bespreken met
mijn opvolger. Voor de komende jaren is een daadkrachtig doorpakken nodig om PCG op
weg te helpen naar het eeuwfeest. Het is nu nog heel goed mogelijk om de toekomst van
de penningmeester naar het meest optimistische scenario om te buigen. Hiervoor zoeken
we iemand die PCG bij de hand neemt en op koers houdt zoals een goed bestuurder dat
hoort te doen.
Buiten het op gang brengen van het bovenstaande is de secretaris ook nog het eerste
aanspreekpunt voor de gemeente. Tevens verzorgt de secretaris natuurlijk ook de
secretaris zaken zoals het regelen van bestuursvergaderingen, de ALV en alles wat een
secretaris normaal ook doet.
De secretaris vormt samen de voorzitter, Jouke Koning, en de penningmeester, Cor de
Graaff het dagelijks bestuur. Het bestuur bestaat verder nog uit Carel Gieltjes, voor de
PR zaken, en Pieter Pellikaan als algemeen bestuurslid. In de bestuursvergaderingen
schuiven ook de voorzitters van de polo, zwem en trim aan.
Beste mensen,
PCG staat opnieuw voor een belangrijk punt in hun bestaan en zoekt een goede
vrijwilliger om hieraan mee te werken. Meldt u aan op pcg@zwembond.nl of geef
ondergetekende simpel weg een telefoontje om het een en ander te bespreken 06 145
706 29
Met sportieve groet
Ron Gerdes

