Over de toekomst van de afdeling
De afdeling Grootegast e.o. heeft de afgelopen tijd (vanaf mei 2016) nagedacht
over hun toekomst. Op regionaal niveau is daar ook al over gesproken. Er is zelfs
een werkgroep samengesteld om te bekijken hoe we dit onderwerp voor alle
afdelingen aan kunnen pakken.
Ook als afdeling wilden we met dit onderwerp aan de slag. Redenen hiervoor
waren o.a. de terugloop van het aantal leden/donateurs en de terugloop van de
Scharrelkids. Het is lastig om kinderen te motiveren aan onze activiteiten mee te
doen Zij hebben immers al zoveel op het programma; op zaterdagen zijn
kinderen bezet met sport etc. maar ook door het continurooster van de scholen
is de woensdagmiddag ook ook niet altijd beschikbaar om aan IVN activiteiten
mee te doen. Ook de naamsbekendheid van IVN blijft een lastig punt.
We hebben het bureau ‘Inspiratie Partners’ ingeschakeld om ons op weg te
helpen.We hebben bewust voor gekozen voor een extern bureau, omdat we
vinden dat mensen van buitenaf ons beter kunnen confronteren met ons
functioneren en hoe we te werk gaan.
Vooraf hebben we, aan de hand van stellingen, brainstormsessies gehouden met
het bestuur en met leden van de verschillende werkgroepen.
De uitkomsten van deze brainstormsessies hebben we voorgelegd aan ‘Inspiratie
Partners’. Samen met het bestuurd en 4 werkgroepleden hebben we in groepjes
gewerkt onder het motto “alles kan en mag! Geen ja maar….”
Onderwerpen die aan de orde kwamen:
1. Wanneer is IVN een succes?
2. Wat kunnen we van anderen leren?
3. Doelgroepen.
4. Opmerkingen n.a.v. getoonde plaatjes.
5. Activiteiten + aantal keren genoemd.
6. Adviezen.
Er zijn veel ideeën uitgekomen die we voorleggen aan onze leden/donateurs
tijdens de ALV. Als we meer weten over de concrete actiepunten en tips & trics
delen we dit uiteraard met jullie.
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