Bestuursverslag Wenters Goud 2015
Vrijdag 22 mei 2015 was een gedenkwaardige dag! Na ruim een jaar van intensieve
voorbereidingen startten we met ons project Wenters Goud. De vereniging was opgericht, statuten
en huishoudelijk reglement opgesteld, de website in de lucht, het digitale ruilsysteem ingericht en
startklaar, organisaties ingelicht, de pers uitgenodigd en heel veel publiciteit gezocht. Met een
drukbezochte en leuke startbijeenkomst werd door burgemeester Thijs van Beem het officiële
startschot gegeven, ging de website live en hield wethouder Ilse Saris een inspirerende speech
voor het publiek.
Vanaf dat moment schreven leden zich in, werden er accounts en advertenties aangemaakt en
vonden de eerste ruil transacties plaats. De eerste kinderziektes van het digitale systeem deden
zich voor en werden opgelost, een Facebook, Twitter en Instagram account/pagina werden
aangemaakt.
Na de zomervakantie hebben we het eerste ( K )lets café gehouden. Leden maakten kennis met
elkaar, er werden ideeën uitgewisseld, leden melden zich aan om dingen te gaan doen voor de
vereniging en er werd geoefend met het digitale ruilsysteem. Een leuek bijeenkomst waar iedereen
energie van kreeg.
Het bestuur had zichzelf ten doel gesteld om in het najaar een uitgebreide publiciteitscampagne te
gaan houden om WG onder de aandacht van heel Winterswijk te brengen. We stonden uitgebreid
in de plaatselijke krant, waren op de locale radio en tv, hebben ongeveer 250 organisaties,
verenigingen en stichtingen aangeschreven om ons project onder de aandacht te brengen, we zijn
zeer actief geweest op social media en brachten de eerste WG nieuwsbrief uit. Als “slotstuk” van
deze campagne hebben we een kennismaking met Wenters Goud georganiseerd in de vorm van
een “speed-date-avond” die druk bezocht is en ons veel nieuwe leden heeft opgeleverd.
Al met al sloten we het “iets meer dan een half jaar Wenters Goud” met voldoening en veel plezier
af.
Het bestuur van Wenters Goud bestond in 2015 uit de volgende leden :
Marianne Koole : algemeen bestuurslid, afgetreden per 1-1-2016, vervangen door
Marloes Bottenberg: algemeen bestuurslid
Vlok van Harten : penningmeester
Ingrid Mes : secretaris
Ruth van der Meulen : voorzitter
De meeste doelen die we onszelf gesteld hadden voor 2015 zijn gehaald maar een aantal ambities
hebben we bijgesteld omdat we onze prioriteiten verlegd hebben, zoals b.v. het organiseren van
een spreekuur in De Post.
Het aantal leden per 31-12-2015 was: 36 leden, 8 donateurs en 6 belangstellenden.
Het is ons gelukt om het streefbedrag van € 500 ruimschoots binnen te halen.
De ledenadministratie is ingericht en op orde, evenals de financiën.
De kascontrolecommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en stelt de ALV voor om het
bestuur decharge te geven voor 2015.
Al met al een goede start! We zijn inmiddels al vol enthousiasme aan onze plannen voor 2016
begonnen!
Namens het bestuur, Ruth van der Meulen, voorzitter.

