Oase heeft uw hulp nodig!
In 2020 loopt de zittingstermijn van het huidige bestuur af. Victor en Renate hebben
aangegeven dat zij niet verder willen gaan als bestuurslid. Dat betekent dat er dringend
behoefte is aan één of twee nieuwe bestuursleden. Met de overgebleven bestuursleden alleen
kan Oase niet blijven doorgaan zoals het nu gaat.
Met het vertrek van Victor is er behoefte aan een nieuwe
secretaris. De secretaris maakt de notulen van de
bestuursvergaderingen en de vrienden van Oase avond, regelt
de agenda en maakt het vergader-rooster. Hij zorgt er voor dat
de post en mail beantwoord worden en houdt het archief bij.
Overigens willen de blijvende bestuursleden ook best van
functie ruilen als dat nodig is om een goed werkend bestuur te
krijgen.
Tot nu toe pakken de bestuursleden veel werkzaamheden op die nodig zijn om Oase te laten
draaien, maar die niet noodzakelijk bestuurstaken zijn. Extra handen voor dergelijke taken
(verderop in dit verhaal een opsomming) zouden het bestuurswerk ook kunnen verlichten.
Vandaar dus onze oproep: wie wil het bestuur komen versterken of buiten het bestuur een
taak willen oppakken?
Maak uw interesse bekend bij de leden van de Raad van Toezicht, liefst voor einde februari,
maar uiterlijk 10 maart, zodat de nieuwe bestuursleden geïnstalleerd kunnen worden op de
Vrienden van Oase avond op 25 maart (schrijf die alvast in uw agenda):
-

Gerrit Kros - gkros@onsbrabantnet.nl
Huub Bukkems - habukkems@gmail.com
Pieter de Meijer - p.demeijer@upcmail.nl

Andere taken en activiteiten:
-

-

-

Nieuwsvoorziening:
o Mededelingenblad
o Aankondigingen / ‘losse’ mailtjes
o Publiciteit in Veldhovens
Weekblad, wijkbladen, e.d.
o Website
o Kerstkaart
Werkgroep bezieling, bezinning en
beweging:
o Jaarkalender afspreken met elkaar
o Afstemming met de Immanuel
 Inhoud
 Tijdstippen/zalen
Koffiegroep Oase-vieringen en
bijeenkomsten
o Rooster maken voor koffieschenkers
o Rooster maken voor koffie-zetters

-

-

-

Begeleidende presentaties voor
vieringen:
o Powerpoint presentatie maken
o Powerpoint presentatie bedienen
o Plaatjes maken van nieuwe
liederen
“Kosteren”:
o Kerk openen
o Kerkzaal klaar maken voor viering
o Kerkzaal na afloop opruimen
Vrijwilligers:
o Organiseren jaarlijks uitje/overleg
o Organiseren uitstap / excursie

