Onderwerp: Stichting Gala/ema’s (21 mei 2015)
Beste donateur,
De nieuwe familiekrant is uit! Als je tientjes-lid bent, zul je ‘m al per post ontvangen hebben. Voor
iedereen is hij nu beschikbaar op de website www.galamas.nl onder de knop “(oude) kranten”. Je
hoeft niet in te loggen om de krant te kunnen lezen. Ook voor toegang tot de digitale stamboom
hoeft dat niet meer. Klik maar eens op de menuknop “Stamboom” en begin een verkenningstocht
naar bloedverwanten.
Onder de knop “Algemeen” zit het sub-menu “Verantwoording Financiën”. Hier kun je lezen hoe het
de stichting het afgelopen jaar vergaan is in financiële zin. Voor de toegang tot deze pagina’s moet je
wel inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord.
Het gaat overigens –financieel en anderzins- goed met de stichting. Maar om dat vast te houden voor
de toekomst is er wel dringend bestuurlijke versterking gewenst. Een bestuurspost brengt geen
dagtaak met zich mee. We vergaderen zo’n 4 keer per jaar. Dat kost een middag en/of avond. Niet
alleen voor het overleg, maar ook omdat we als regel gezamenlijk een lekker hapje eten bij die
gelegenheid. Het tijdsbeslag dat er daarnaast nog bijkomt is afhankelijk van de taken die het
bestuurslid op haar/zijn bordje heeft liggen.
Op 12 september zal onze voorzitter Nelly Galama na jaren van trouwe en inspirerende leiding bij de
“Brede Tafel” bijeenkomst in Easterein de voorzittershamer neer leggen. Naast het leiden van de
genoemde vergaderingen steekt Nelly tijd in het leggen en onderhouden van contacten (telefoontjes,
emails..) en is zij vanuit het bestuur de bindende link naar de personen die voor de tot standkoming
van de familiekrant verantwoordelijk zijn.
Hoe mooi zou het zijn als één van onze donateurs de uitdaging aan gaat deze hamer over te nemen!
Meld je aan voor deze of een andere bestuursfunctie. En als je zelf die stap niet kunt zetten, maar
een andere donateur zeer capabel vindt voor zo’n rol, draag die persoon dan voor zodat wij contact
met hem of haar op kunnen nemen. Onze stichting is een goed en degelijk bootje. Maar ook een
sterk bootje kan gemakkelijk op zee vergaan als het niet bestuurd wordt. En als het op de zeebodem
ligt is het te laat voor aktie.
Zet dus nu die stap.
Vriendelijke groet,
Haye Galama
galamahaye@gmail.com
0346-262647

