Sportvereniging voor visueel beperkten

Geweldige hulp,
uit onverwachte hoek!
Als bestuurder van een kleine vereniging, ben je altijd op
zoek naar mogelijkheden, die aan de ene kant ten gunste van
je vereniging werken, aan de andere kant geen aanslag op je
financiële middelen vereisen. Die twee uitersten zijn moeilijk
samen te brengen, een probleem dat veel bestuurders
ongetwijfeld kennen en, net als wij, niet kunnen oplossen.
Piekeren….
Zo zaten wij met het onderhoud van onze tandems,
waarvan we er zo’n tiental ergens in een stalling
hebben staan. Daar zitten nog vrij jonge, maar
zeker ook wat bejaarde exemplaren tussen. In 2020
bleven die tandems onaangeroerd staan, want
corona maakte het gebruik ervan voor onze blinde
leden en hun dappere voorrijders (allen vrijwilligers)
onmogelijk. Zelfs in 2021 moesten we wel zes
maanden wachten, voordat de fietsen weer gebruikt
mochten worden.
…daar staan ze dan!
Maar dan kom je in de stalling, waar het slot van blijkt
te zijn geforceerd en waar bijna alle tandems door
vandalen, flinke schade hebben opgelopen…. Wat nu?
….is dat schrikken?

En dan opeens lijkt er wel een wonder te gebeuren; In de kring van vrijwilligers
ziet iemand kans om hulp te bieden.
Het is een “zij” en ze spreekt erover met haar vader, die een goede vriend
blijkt te hebben. Een vriend die nou nét in het vakgebied zit waar een welkome
hulp van kan worden verwacht. Die vriend doet dat niet zelf, maar geeft
“gewoon” opdracht aan een vakman, die vervolgens van aanpakken blijkt te
weten.

Het resultaat? Een volledig gereviseerde partij tandems,
die er weer jaren tegen kunnen en zelfs nog de
toezegging om later wat andere ingrepen te doen. En dat
nog wel, op initiatief van die vriend, helemaal voor niks,
niemendal!
… alsof het
gewoon is!

Ja dat mag een wonder heten, maar
deze keer is dat wonder waarheid
geworden, waar je als bestuur heel
verlegen, maar toch vooral heel blij van
wordt.

Alle tandems onderhanden genomen!
Want, denk maar even aan het begin van
dit verhaaltje; zo een geweldig resultaat
hadden wij op eigen kracht, helemaal
NOOIT kunnen realiseren!
Weer klaar voor gebruik!
Wij zijn de attente vrijwilligster, haar vader, de gulle vriend en niet in het
minst de vakman die het zo geweldig afrondde, dan ook zeer dankbaar
voor wat ze voor onze vereniging hebben gepresteerd, geweldig!
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