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Binnenkort gaat de vakantieperiode weer beginnen
en is het seizoen 2017 – 2018 afgesloten. In de
laatste maanden worden de diverse
kampioenschappen gehouden.
Eind mei zijn de Regionale Zomer
Kampioenschappen ( van Zeeland, Noord-Brabant
en Limburg samen) gehouden in het Pieter van den
Hoogenband Zwembad in Eindhoven. Hieraan
deden 14 MOSA-leden mee. Onze deelnemers
mogen trots zijn op de daar geleverde prestaties.
Helaas moest in overleg met de KNZB op het
laatste moment het “Zomer Event” van 19 en 20
mei afgelast worden i.v.m. te weinig deelnemers.
Bij deze wil ik de zwemcommissie,
activiteitencommissie en alle vrijwilligers toch
bedanken voor de al geleverde energie die in deze
activiteit is gestoken.
Het waterpoloteam heeft het seizoen afgesloten
met een zeer verdienstelijke 2de plaats.
Tweede helft van juni wordt het Nederlandse
Junioren Jeugd Kampioenschappen gehouden.
Op 23 juni wordt het seizoen afgesloten met de
gebruikelijke BBQ .
Tot slot wens ik iedereen een goede en zonnige
vakantie.
Jo van den Bercken
Voorzitter

The Gambia, St John's school of the deaf
Na mijn vorige bericht over the Gambia en de school voor doven ben ik weer een
zestal weken daar geweest.
Bij mijn vaste bezoek aan St John's valt mij altijd weer op dat het er zo extreem rustig
is, vrijwel geen geschreeuw of gepraat, hetgeen je doet realiseren dat je toch in een
aparte omgeving bent waar het gros van de jeugd niet kan praten.
Tijdens mijn laatste bezoek was er ook een groepje aan het sporten, zie foto's,
allemaal toch wel wat simpeler en minder luxe, maar met hetzelfde enthousiasme en
trots op de fraaie tshirts van Mosa.

Ikzelf ben nu zo'n 20 jaar met hulp van derden betrokken bij sponsoring van
jongeren, waaronder ook vier kids van St. John's. Het volgen van onderwijs wordt
langzaam mogelijk voor steeds meer jongeren, helaas is de armoede nog zo groot
dat toch een te grote groep dit nog niet kan. Je ziet wel gelukkig steeds meer
kleuterscholen, meestal gesponsord door Nederlanders en dat is toch het begin. Het
is en blijft een arm landje, geen echte misere maar ook weinig tot geen eigen
grondstoffen of fabricage en meer dan 70% van de bevolking zonder vast inkomen
Sinds mijn pensionering ben ik buiten onderwijshulp ook meer betrokken bij het
versturen van kleding, schoeisel en school-materialen als potloden, pennen en
schriften, alle beetjes baten en ik heb ondertussen in Gambia voldoende contacten
en hulp om ook ter plekke te kunnen organiseren wat ik graag wil. Mocht je meer
willen weten, bel of mail me, ben altijd graag bereid tot het verstrekken van info.
Binnenkort krijg ik bezoek van een van mijn 'kids' uit the Gambia en zelf hoop ik in
oktober weer voor een periode naar mijn 'second home' terug te kunnen gaan.
met groet Frans van den Bercken,

tel: 0628543679, email fvdbercken47@hotmail.com

Sponsor = korting op je lidmaatschap
geld!!!! Commissie leden gezocht!!!!
Zoals velen van jullie wellicht weten is er sinds jaar en dag een vacante commissie,
namelijk de sponsorcommissie. Traditioneel zitten in zo’n commissie mensen die in het
dagelijks leven veel netwerken in het bedrijfsleven. Die er ook geen enkele moeite mee
hebben om mensen aan te spreken met het verzoek een vereniging te sponsoren. Maar
wat als je deze mensen niet hebt?
Simpel, vraag elk lid om een sponsor te zoeken…
Een werkgever, een bekende met een eigen bedrijf, misschien wel je eigen bedrijf. We
zijn omgeven door potentiële sponsors. En met z’n allen hebben we een geweldig groot
netwerk. Maar goed, wie doet er iets met dit verzoek? Velen van jullie vinden dit moeilijk,
vervelend, lastig of vergeten dit gewoonweg omdat het niet uitkomt of niet bovenaan op
de takenlijst komt te staan. Daarom gaan we jullie een hele goede reden geven hier wél
iets mee te doen!
Iedereen die een sponsor aanbrengt krijgt een korting van 50% van het gesponsorde
bedrag op de te betalen contributie. Meer terug krijgen dan de contributie die wordt
betaald kan natuurlijk niet; het is immers te doen om de portemonnee van de vereniging
te spekken. Hoe het allemaal precies werkt horen jullie tijdig.
In eerste instantie is het belangrijk dat we mensen vinden die dit mee op touw willen
zetten. Commissieleden voor het organiseren en coördineren van zaken en een aantal
specialisten of hobbyisten op de volgende gebieden:
Teksten schrijven;
Website beheren;
Soc. Media specialist;
Fotograferen;
Interviewen;
Opmaken blad.
Met 2 of 3 commissieleden willen we de ideeën en uitwerkingen die nu al op papier staan
verder vorm gaan geven. In het begin zal er wellicht iets vaker vergaderd moeten
worden, maar als het staat zal 1 maal vergaderen per maand voldoende zijn. De
tijdsinvestering zal hierdoor zeer beperkt blijven.
Verder is het een doel om de specialisten/hobbyisten slechts beperkte taken te geven.
Door de tijdsinvestering klein te houden gaan we ervan uit dat er voldoende animo is om
mee te helpen en de vereniging een geweldige impuls te geven.
Tenslotte zoeken we nog iemand met veel fiscale kennis of een fiscalist als collega. We
hebben ons idee getoetst aan de regels, maar het zou fijn zijn als een echte specialist
deze zienswijze bevestigd.
Let wel, om dit plan te laten slagen hebben we hulp nodig. Genoeg mensen om taken te
verdelen zodat eigenlijk niemand hoeft te zeggen dat er geen tijd voor te maken valt.
Mocht dit niet lukken, dan moeten we helaas het hele idee laten varen.
Graag horen we van je! Stuur je bericht naar secretariaat@mosaregio.nl en geef aan
waarmee je graag wil helpen!
Met vriendelijke groet, Bestuur Mosa Regio/Sponsorcommissie.

AVG
25 mei is de nieuwe “privacy wet” de AVG (algemene verordening
gegevensbescherming) van kracht. Ook voor Mosa Regio heeft ditgevolgen. Momenteel
werkt het bestuur in stapjes om te voldoen aan de AVG. Streven is om uiterlijk 1-1-2019
alles afgerond te hebbben. Voor de leden zal veranderingen minimaal zijn. Mogelijk zal
men gevraagd worden om aan te geven wat men wel en niet gedeeld wilt hebben van de
bij ons bekende gegevens. Verder zal er aanpassingen gaan plaatsvinden in het
huishoudelijke regelement. Voorlopig heeft dit het komende half jaar de aandacht van
het bestuur.
Vragen? Mail: bestuur@mosaregio.nl

Bestuur MosaRegio wenst iedereen
een fijne zomervakantie!

