Een geslaagde ouderavond

Afgelopen woensdag 17 februari werd er voor het eerst in
het 75 jarig bestaan van Vitesse Delft een feestelijke ontmoetingsavond voor spelers en ouders van onze jongere
jeugd georganiseerd, waarbij het vrijwilligerswerk binnen de
vereniging centraal stond.
De organisatie van deze avond lag in de handen van advies
en projectbureau Simorgh, in de persoon van Mahnaz Taheri,
Vitesse Delft en de Sport Raad van Delft.
Na veel gestuurde uitnodigingen, mailtjes en telefoontjes
hadden we toch een redelijk gevulde en fraai aangeklede
kantine met zowel allochtone als allochtone spelers en natuurlijk hun ouders.
De avond werd geopend door Peter Dejalle, onze jeugdvoorzitter. Hij vertelde over de veranderingen in het aantal en
samenstelling van onze, met name jongere jeugd. Daar waar
vroeger alleen autochtone kinderen lid van Vitesse Delft waren, zien wij nu ook veel jongens waarvan de ouders van allochtone afkomst zijn. Deze jongens zijn natuurlijk meer dan
van harte welkom binnen onze vereniging en wij hopen van
ganser harte dat ook hun ouders in de toekomst betrokken
raken bij de club en zich ook voor diverse vrijwilligerstaken
zullen gaan opgeven.
Hierna was het de
beurt aan de heer
Jacques van den
Berg (voorzitter
van de Sportraad
van Delft) welke
mede namens de
aanwezige heer
Wicher Schreuders
(vice-voorzitter van
de Sportraad van
Delft) sprak over het belang van het vrijwilligerschap binnen
(sport)verenigingen. Vrijwilligers vormen de “ruggengraat
van iedere vereniging”. Een vereniging moet haar eigen broek
kunnen ophouden, zonder dat er financiële consequenties
voor haar leden volgen.

Na deze toespraken was er ruimte voor een hapje en een
drankje en een muzikaal intermezzo door Wijbrand en
Korosh, welke met prachtige uitheemse klanken de avond
opluisterde.

Hierna was het de
beurt aan Esmaa,
één van de Meiden
van Halal, die op
buitengewoon ludieke wijze meneer
Ed en meneer Majid
over het vrijwilligerschap interviewde
en op een geheel
eigen en originele
wijze vragen vanuit
het publiek beantwoorde.

Het sprekersdeel werd afgesloten door Mahnaz Taheri met
een prachtig verhaal over haar
betrokkenheid gedurende vele
jaren in het vrijwilligerswerk en
uiteindelijke leidde tot de oprichting van haar advies en projectbureau Simorgh, waarbij zij veelal
ondersteunend en uitvoerend
voor verschillende organisatie
bezig is met projecten op het
gebied van integratie.
De avond werd afgesloten door onze gastheer René Wolve,
die weer op voortreffelijke wijze de verschillende onderdelen
van deze avond aan elkaar wist te praten.
Aan het eind van deze avond waren er zogenaamde vrijwilligerstafeltjes gecreëerd, waar ouders zich voor verschillende
vrijwilligerstaken en functies konden opgeven hetgeen heeft
geleid tot een 11-tal nieuwe vrijwilligers.
Rest mij nog speciale dank te zeggen aan Hendy Lathouwers,
haar dochter Nikki, Anton Coral, Leo Lander en de altijd
trouw aanwezige Bram Kok voor de voortreffelijke catering.
Al met al een zeer geslaagde avond, welke zeker een vervolg
gaat krijgen.

