Beste leden,
Tijdens de aankomende ledenvergadering op dinsdag 24 november zullen wij u
informeren over de volgende stappen die zijn gezet in het ‘vernieuwen’ van de
Wolfskamer als organisatie, maar vooral op wat de Wolfskamer te bieden heeft
en in de toekomst nog meer gaat bieden.
De Wolfskamer staat voor Wintersport beleving. Dat is waaraan door directie,
staf, personeel, vrijwilligers en bestuur hard gewerkt wordt.
We hebben als vereniging en organisatie een roerig jaar achter de rug. In de
ledenvergadering van juni heeft u het bestuur verzocht vooral vaart te zetten
achter de noodzakelijke vernieuwingen van de organisatie en de vereniging. Een
belangrijke stap daarin is dat het bestuur Ronald van der Zande als directeur,
met een stevige ervaring in het aansturen van organisaties en ontwikkelen van
een nieuw perspectief, heeft aangesteld. Vanaf zijn aantreden eind augustus is
hij, samen met personeel, staf, en de verschillende commissies voortvarend aan
de slag gegaan. Het bestuur heeft hem daarvoor een uitgebreid mandaat
gegeven. Nu we enkele maanden verder zijn zien we de eerste contouren van
verbetering en veranderingen verschijnen. Alle onderdelen van de vereniging en
organisatie worden aangepakt en vooral kritisch bekeken. We zijn ons als
bestuur bewust dat dit een traject is dat mogelijk meer dan een jaar gaat duren.
Op de aanstaande ledenvergadering willen wij u graag deelgenoot maken van dit
proces van verandering en vernieuwing. Dat zullen we vooral doen door de
betrokkenen zelf aan het woord te laten. Ook uw bijdrage en reacties zijn daarbij
belangrijk. Niet alleen door uw aanwezigheid in de ledenvergadering, maar
vooral door uw actieve betrokkenheid bij de vereniging.
We hebben de afgelopen maanden geleerd dat er enorm veel potentie schuilt in
de Wolfskamer en dat het zichtbaar maken en gebruiken van deze kracht,
bepalend wordt voor onze toekomst. Niet voor niets hebben we op landelijk
niveau een grote naam. Niet in de laatste plaats door de sportieve prestaties, de
kwaliteit van de lessen en accommodatie. Tocht vinden wij dat op alle niveaus
verbetering nodig en mogelijk is, zodat u als lid trots kunt zijn op wat de
Wolfskamer is en u biedt.
Graag hoop ik u te ontmoeten op de ledenvergadering.
Namens het bestuur,
Diek Scholten, voorzitter.

