NIEUWS VAN HET ORANJE COMITE
Graag willen wij bij alle inwoners van Zenderen het volgende onder de aandacht
brengen:
Als bestuur/vrijwilligers van het Oranje Comité doen wij al jaren ons best om voor
de schoolgaande jeugd een optocht en spelletjes te organiseren.
De deelname hieraan wordt jammer genoeg steeds minder.
Om dit feest blijvend te kunnen organiseren zamelen wij op diverse manieren geld in
om e.a. te bekostigen, zoals: de verkoop van snert en pannenkoeken op de
kerstmarkt en de jaarlijkse rondgang voor een vrijwillige bijdrage.
De werkzaamheden hiervoor doen we met een steeds kleiner wordend aantal
vrijwilligers. We proberen al een aantal jaren op diverse manieren vrijwilligers te
werven die ons komen helpen en nieuwe frisse ideeën aandragen voor onze
activiteiten rond Koningsdag.
We zijn opzoek naar minimaal 4 nieuwe vrijwilligers, om door te kunnen gaan.
Helaas hebben wij tot op heden niemand bereid gevonden om ons hierin te komen
versterken.
Wij als Oranje Comité vragen ons af of er nog wel genoeg draagvlak is om op de
huidige manier door te gaan.
Daarom zouden wij graag van de inwoners van Zenderen willen horen wat te doen
en hoe nu verder.
•

Doorgaan met de huidige opzet van Koningsdag.

•

Andere opzet van ons Oranje Comité door het organiseren van activiteiten
voor meer leeftijdsgroepen.

•

Het beëindigen van onze activiteiten.

•

Aanmelden als vrijwilliger.

Uw suggesties en voorkeuren kunt u bij ons inleveren op de volgende adressen:
De Reimer 4
Erve Oosterveld 18
Erve Timmerman 1
Ook kunt u uw reactie versturen naar het volgende mail adres:
OranjeComiteZenderen@gmail.com
(reacties/suggesties graag voor 31 december inleveren)

HET VERVOLG

LAATSTE NIEUWS VAN
HET ORANJE COMITE
In december hebben we de inwoners van Zenderen gevraagd wat te doen met het Oranje
Comité.
Hierop zijn een aantal reacties gekomen. Er waren een aantal goede voorstellen voor
activiteiten, maar de meeste waren ervoor om te stoppen met het Oranje Comité. (alle
inzenders zijn bekend bij het OC). Echter heeft zich niemand aangemeld om ons Oranje
Comité te komen versterken als vrijwilliger, dit was onze grootste noodzaak.
Hieruit hebben we helaas moeten concluderen dat er niet meer genoeg draagvlak is om door te
gaan met het Oranje Comité.
Ons besluit is reeds bekend gemaakt bij de school en de gemeente Borne.
Wij hebben als Oranje Comité nog geld in kas, dit bedrag hebben we geschonken aan diverse
verenigingen en goede doelen die een algemeen belang, of doelgroep in Zenderen
vertegenwoordigen.
De volgende verenigingen hebben een bijdrage ontvangen:
* AED-werkgroep.
* Zonnebloem afdeling Zenderen-Hertme.
* Stichting EVI.
* Thomas huis Zenderen.
* Ouderen vereniging Zenderen.

