Bestuurlijke nood
Als de Soennieten en Sjiieten elkaar te vuur en te zwaard bevechten in Irak, als
ten gevolge van strijd in oost Oekraïne een passagiersvliegtuig uit de lucht
wordt geschoten, als duizenden de hongersdood sterven in Zuid Soedan, als
west Afrika geteisterd wordt door het ebola virus.. Ja, dat zijn situaties waarbij
je terecht het woord “Crisis” in de mond kunt nemen.
In die zin is er geen “crisis” in de stichting Gala/ema’s door de eeuwen heen. Maar er is wel
terdege een ernstige situatie ontstaan. Al te lang komt de werkdruk voor onze stichting op de
schouders van een enkeling. Het driekoppige bestuur -Nelly, Haye en Jan- ervaart dat zij de
kar te moeizaam moeten trekken; Nelly en Haye hebben hierdoor recentelijk ernstig
overwogen hun bestuurlijke activiteiten te stoppen. Alle drie bestuursleden hebben echter
nadrukkelijk te veel loyaliteit naar de stichting en haar donateurs om de handdoek zomaar in
de ring te gooien en de boel de boel te laten. Maar zo moeizaam als het nu gaat, kan het niet
langer.
Er moet een stevige uitbreiding van het bestuur komen om de huidige werkzaamheden over
meer schouders te verdelen, om meer dingen samen te kunnen doen. Om lucht te krijgen voor
het opzetten van nieuwe dingen en om ervaring en expertise te kunnen delen zodat de
continuïteit van de stichting gewaarborgd is, óók als een bestuurslid zich door overmacht
terug moet trekken.
Als je onze stichting een warm hart toedraagt dan is het tijd jezelf in volle ernst nu de vraag te
stellen. Vind je het leuk zaken te organiseren, kun je stukjes schrijven, wil je meewerken aan
de uitbouw van de website, heb je interesse voor onze genealogie óf beschik je over nog
ander inzetbaar talent, meld je dan nu aan! We zijn op zoek naar tenminste twee capabele
bestuursleden erbij.
Mocht je wel ondersteuning willen geven maar niet de ambitie hebben bestuurslid te worden,
meld je dan zeker ook! Ook nu zijn er al enkele donateurs die op deze wijze een bijzonder
belangrijke bijdrage leveren aan de activiteiten van de stichting. En je kunt natuurlijk ook
iemand voordragen waarvan jij denkt dat die het gezochte talent heeft en wellicht bereid is dit
voor de stichting in te zetten. Wij zullen dan contact met hem of haar opnemen.
Je kunt je bij een ieder van de bestuursleden aanmelden. De coördinatie is in handen van onze
voorzitter: Nelly Galama, 026-4438 968, galamaontwikkel@zonnet.nl .
Aan het oplossen van de crisis in Irak, Oekraïne, Soedan of west Afrika kan je waarschijnlijk
niets doen. Maar aan het voortbestaan van onze stichting wel. Kom in aktie!
.-.-.-.-.
(Dit bericht zonden we als email naar onze donateurs. Omdat we van u geen emailadres
hebben, sturen we u dit per brief. Bent u ook per email bereikbaar, stuur dan s.v.p. een
mailberichtje naar haye.galama@planet.nl . We voeren u emailadres dan door in onze
administratie en kunnen u dan beter, sneller en goedkoper op de hoogte houden. Alvast dank.)

