RS80 deelnemers.
De situatie.
De 38e serie is geschiedenis, de 39e serie is bijna gereed om uitgevoerd te worden.
Gemiddeld heeft 4500 keer per serie iemand een plezierige dag, met wat wetenswaardigheden over
het gebied waar we wandelen. Het is ook al 390 keer gelukt om een nieuwe wandeling te maken,
met telkens verrassende paden door heel Zuid Holland en het jaarlijkse uitstapje naar Woerden
( Utrecht ) Dat gaat niet vanzelf, daar moet aan gewerkt worden door onze vrijwilligers en bestuur.
Met wandelaars uit heel Nederland, zoals Doetinchem, Hoorn, Breda, Hoofddorp, Tiel kunnen we
gerust spreken van landelijke bekendheid. Daar zijn we trots op.
Er ontstaat een probleem.
Uiteraard wordt al gewerkt aan de 40e serie, maar!!!!!! het is de vraag of er daarna nog een 41e serie
komt. Wat is er aan de hand? Verschillende bestuursleden hebben aangegeven na de 40e serie te
stoppen met hun werk voor RS 80. Achter de starttafel is er geen probleem, altijd is er wel iemand
bereid daar de deelnemers in te schrijven. De inkomsten moeten vervolgens door de
penningmeester worden verwerkt, die had al aangegeven dat de 38e zijn laatste als penningmeester
was, helaas geen aanmelding, waarop hij toegezegd heeft nog een jaar door te gaan. De voorzitter en
een van de bestuursleden stoppen ook na de 40e serie. De secretaris/hoofd startbureau heeft de
leeftijd van de zeer sterken bereikt we hopen dat zij nog even beschikbaar blijft. Als we het jongste
bestuurslid niet meetellen zijn de overige 4 bestuursleden gemiddeld 75 jaar, dat is in maart 2020
weer 2 jaar ouder. Dan is het 77, mooie leeftijd om te stoppen.
Om de kwaliteit te waarborgen worden ook alle routes voorgelopen en beoordeeld op o.a. veiligheid,
duidelijkheid, beleving, voldoen de start en horeca voorzieningen aan de RS80 inzichten.
We hebben tijden meegemaakt dat de penningmeester zuinig ging kijken, zoveel voorlopers waren
er. Ook dat is over, met 4 a 5 mensen heb je het wel gehad.
Taken.
Na bovenstaande duiding van de situatie begint het misschien al te dagen, eind maart 2019 moeten
er strakke afspraken zijn met opvolgers, zij kunnen dan de voorbereidingen en uitvoering van de 40e
serie meedraaien om inzicht te krijgen.
Wat houden de verschillende functies in ?
De voorzitter onderhoud contacten met KWBN, pers, en is de bindende factor voor de gehele crew,
maar loopt ook voor, en voorziet de routes van pijlen. Maar ook een aantal niet te benoemen klusjes.
De penningmeester zorgt dat er elke tocht een vast wisselbedrag in de kassa’s zit, en brengt het
overschot na de wandeldag naar de bank, doet ook de betalingen, en maakt een jaarverslag.
Heeft ook bemoeienis met de jaarlijkse keuze en bestelling van de beloningen.
Loopt ook voor, en doet een aantal niet te benoemen klusjes.
De secretaris notuleert bij een vergadering, beantwoord in en uitgaande post, stuurt mailberichten
door naar de overige bestuursleden, zou mee kunnen om de routes voor te lopen.
Het bestuurslid denkt mee in de bestuursvergaderingen, beheert de spullen voor het uitzetten van
de routes en de attributen voor het startbureau, en gaat met de parcoursbouwer de route uitzetten.
Zou mee kunnen om de routes voor te lopen. Daarnaast nog een aantal kleine klusjes.
Nog een jaar om na te denken.
Als je als RS80 liefhebber nu denkt, dit kan niet, dan is er maar 1 middel wat echt helpt en dat is
aanmelden voor maart 2019 voor een van deze functies, zodat de 41e serie ook gelopen kan worden.
Je hoeft het niet direct zelf te doen, misschien zit er een partner thuis die liever niet loopt maar wel
bestuurlijke kwaliteiten heeft, of een goeie kennis die in een zwart gat valt na zijn/haar werkzame
leven. Kortom kijk naar jezelf of omgeving, we hebben consumenten voor het product nodig, maar
zonder bevoorrading wordt de winkel leeg.

Wat bieden we.
99% van de wandelaars geeft complimenten voor de wandeling, organisatie, en het uitzetten. 1%
heeft weleens een opmerking, dat houd ons scherp. Voor de kerst ontvangt de hele crew een
heerlijke roomboter amandelstaaf. Na afloop van de laatste tocht eten we een broodje kroket, dat is
traditie. Gemaakte onkosten worden vergoed, drankjes tijdens de wandeldag zijn voor rekening van
de stichting, dat is ook zo bij het voorlopen. Enkele weken na de laatste tocht van een serie hebben
we met de hele crew een gezellige afsluitende avond. Dat laatste verschilt natuurlijk per jaar. Het kan
een dinnershow zijn. Maar ook een andere interessante/leuke happening.
Tot ziens in het bestuur, natuurlijk niet allemaal tegelijk.
Sportieve groet bestuur RS80

