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Wat ging vooraf
Op woensdag 7 oktober vond de uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging plaats.
Een dag ervoor had Loopgroep Huissen (LGH) haar ALV. In beide ALV’s kwam het verslag en advies van de
werkgroep Bruggenbouwers aan de orde. De Bruggenbouwers is een gezamenlijke werkgroep van
Pheidippides en Loopgroep Huissen (LGH), ingesteld met het doel om een verkenning uit te voeren om te
komen tot nadere samenwerking.

Resultaat Bruggenbouwers
De resultaten zoals gepresenteerd op beide ALV’s zijn samengevat in een presentatie die je hier kunt
terugzien: https://prezi.com/view/kaDZ1o37Ubv9IOtEz6zt/
Op hoofdlijnen vatten we hier de resultaten als volgt samen. Beide verenigingen hebben veel
overeenkomsten en werken op onderdelen al langer samen. Beiden kampen met problemen die onder
meer een gevolg zijn van het teruglopend aantal leden. Het blijft onder meer uitdagend om voldoende
trainers te werven en bestuursfuncties ingevuld te krijgen. Het zal niemand verbazen.

Conclusie en advies
Op basis van deze ‘snuffelperiode’ concludeert de werkgroep: uitwerking intensiveren in verschillende
werkgroepen. Beide ALV’s hebben het advies van de Bruggenbouwers overgenomen. Dit advies luidt:

toewerken naar een fusie!
Praktische uitwerking
Voor de in te stellen werkgroepen vaardigen beide vereniging leden af om de verschillende onderwerpen
nader uit te werken. De bruggenbouwers krijgen een coördinerende rol, kunnen inspringen als het proces
niet lekker verloopt. De werkgroepen genoemd in de tabel gaan over de inhoud en kunnen zelf bepalen
hoe ze dit uitvoeren. Voor zover op dit moment bekend zijn de namen ingevuld. Meld je per omgaande bij
Anne Marie, onze secretaris, als je aan een van de werkgroepen deel wilt nemen.

Werkgroep
Bestuur
Financiën
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Activiteiten Commissies (AC’s)
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Deelname vanuit Pheidippides
Anne-Marie (secr) & Bert (vz)
Cor (penningmeester)
Kristel (TCC), Ton l’Herminez
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Gerard Rikken

Deelname vanuit LGH
José (vz) + ?
?
?
?
?
?

Planning
Op de twee eerst genoemde momenten zullen ALV’s worden uitgeroepen.
✓
✓
✓

jan. – febr. 2021:
mei – juni 2021:
2de helft 2021:

Presenteren resultaten werkgroepen en verkrijgen mandaat voor vervolg.
Definitief besluit voor uitwerken fusie.
Uitwerken fusie en doorlopen noodzakelijke formele stappen voor fusie.

