De nieuwe PR stelt zich voor
Hallo allemaal,
Graag wil ik mij voorstellen als de nieuwe PR medewerker van onze
vereniging. Velen zullen mij wel kennen van de blogs, maar vooruit
hier ben ik dan. Mijn naam is Marinelle Hagelaar. Hoe lang ik al lid
ben van de vereniging weet ik eigenlijk niet, maar toch al wel een
aantal jaren. Even heb ik geprobeerd om het bestuur te
ondersteunen met een functie als notulist, maar vanwege mijn
werktijden was het niet langer mogelijk om die functie te blijven
vervullen. Aangezien ik graag schrijf, heb ik mij verder gewijd aan
het schrijven van blogs en het verslaan van verschillende
activiteiten, want dat is niet aan tijd gebonden.
Een paar weken geleden ben ik gevraagd om de PR voor de vereniging te
verzorgen. Ik heb daar even over nagedacht, maar toen bleek dat ik dat met Lisette
samen mocht gaan doen, was ik meteen om. Ik ben ervan overtuigd dat Lisette en ik
deze taak samen wel aankunnen. Met zijn tweeën kun je meer dan alleen, wij
kunnen nu de taken verdelen en vullen elkaar aan waar nodig. Wat wil je nog meer?
Ik heb super veel zin in deze samenwerking, dus laat de activiteiten maar komen. Wij
gaan ons best ervoor doen om de vereniging nóg beter op de kaart te zetten.
Groetjes, Marinelle
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lisette Welten en ben al ongeveer sinds 2006
lid van onze mooie vereniging. Veel mensen kennen mij
misschien al door mijn eerdere activiteiten binnen de
vereniging. Zo heb ik me 4 jaar beziggehouden met
bestuurstaken en al verschillende activiteiten georganiseerd.
Sinds 2017 help ik een beetje mee, om de website van foto’s
en verslagen te voorzien, zodat iedereen nog eens na kan
genieten van al onze leuke activiteiten.
Vorig jaar zag ik ineens een oproepje staan, met de vraag of er iemand was die de
redactie van ons verenigingsblad mee wilde komen helpen. Daar hoefde ik niet eens
over na te denken, daar heb ik gelijk op gereageerd!
Omdat deze taken al behoorlijk richting PR gaan, kwam de vraag of ik de nieuwe PR
van de vereniging wilde worden. Ik zat daar nog zo’n beetje over na te denken,
totdat Marinelle Hagelaar mij ineens vroeg of ik dit samen met haar wilde gaan doen.
Toen hoefde ik niet langer na te denken. Ik ken Marinelle al een hele tijd en wist dat
dat wel goed zat. Dus, wij gaan nu onze krachten samenbundelen zodat iedereen
van buiten de vereniging kan zien hoe geweldig onze vereniging is, en welke leuke
activiteiten onze vereniging te bieden heeft.
Groetjes, Lisette Welten

