
Verslag commissie ledenwerving 2022 
 
Afgelopen jaar hebben we praktisch zonder Corona maatregelen kunnen vergaderen. 
 
De evaluatie van ons ledenwerving feest in 2021 was positief, maar door de Corona was er niet meer 
uit te halen. 2022 zou een beter jaar worden en we waren bezig om een andere aanpak te creëren 
voor de aanwas van leden. In eerste instantie zouden we weer een ledenwerving dag organiseren in 
samenwerking met Leden koken voor Leden, maar die besprekingen zijn nooit doorgegaan in 
verband met de voor mij moverende redenen.  
 
Toen ik mijn functie weer opnam, heb ik mij bezig gehouden om een vaste format te vinden, zodat 
wij dat elk jaar kunnen voortzetten, ongewis wie de voorzitter van deze commissie is. Dus toen 
dachten we een leden werving avond te organiseren met Anonymus, eerst wilde ik de eerste 
woensdag van de maand november dit houden, maar Anonymus had al een evenement gepland voor 
de tweede woensdag en zodoende hebben we ons daarbij aangesloten. Zo ontstond de ledenwerving 
avond samen met de Duitse avond. En die is, mede door Wolf Janssen een succes gebleken, drie 
heren hebben zich aangemeld om lid te worden, maar er zijn er zeker twee die er nog over nadenken 
en daar zijn wij achter de schermen mee bezig. 
 
Nu zijn we van mening dat we dit evenement twee keer per jaar kunnen doen en daarom gaan we in 
gesprek met Anonymus om dit weer samen te organiseren. We denken in mei en november dit te 
gaan organiseren.  
 
Tevens is Rob Kreté goed bezig met zijn podcasten, het wordt goed ontvangen en zo krijg je een 
leuke inkijk op diverse personen. Zo divers en toch passen we als bouwstenen allemaal in elkaar.  
 
Ik heb dit niet in mijn eentje gedaan, ik heb mijn oor ook te luister gelegd bij mijn overige leden, Hans 
van Hulsen, Rob Kreté, Sipke van der Werf (bestuur), Robert van Spingelen (gestopt vanwege drukte 
werk), Folkert (vanwege familie omstandigheden wat minder actief dit jaar) en Mo Khaori.  
 
Wij hopen dat mei en november, gezien het succes van afgelopen jaar, een goede spin-off zal 
genereren, dit hangt samen met de samenwerking met Anonymus, maar zeker met iedereen in deze 
zaal en voor iedereen die nu niet aanwezig is. Want alleen samen kunnen we er een succes van 
maken. 
 
Wat nog belangrijk is voor het verslag zijn de kosten. De kosten die mijn commissie heeft gemaakt 
zijn de drukkosten voor de flyer ( factuur is via Alex Heemskerk aan het bestuur gezonden, het was 
niet duur maar de exacte kosten zijn mij onbekend) en de kosten voor de Introducees, dit hield in dat 
het eten voor hen betaald werd door het bestuur (25 couverts en wij mochten 1 drankje aanbieden 
tijdens het eten voor alle aanwezigen). De exacte kosten weet ik niet, aangezien deze rechtstreeks 
door het bestuur betaald werden en aangezien wij geen budget hebben, houden wij dat niet zelf bij.  
 
Ik wil dus het bestuur bedanken voor hun steun en medewerking.  
 
 Uiteindelijk :  
 
Together we make sociëteit de Vereeniging great 
 
Dit was het verslag van de Leden Werving Commissie  


