Beleidsplan activiteitencommissie
De activiteitencommissie van MOSA~regio functioneert sinds 5 jaar geheel onafhankelijk
van de vereniging. Zij handelt autonoom in haar beleid en beheert haar eigen kas.
De activiteitencommissie heeft op dit moment twee taken:


Het organiseren van activiteiten om de saamhorigheid binnen de vereniging te
vergroten.

Dit ziet zij ook als haar belangrijkste taak.
De activiteitencommissie organiseert ieder jaar een aantal terugkomende activiteiten.
Dit zijn: Sinterklaas, het Kerstontbijt, discozwemmen (waarvan 1x verkleed),
filmavonden en natuurlijk de BBQ ter afsluiting/opening van het zwemseizoen.
Voor enkele van deze activiteiten zijn reeds draaiboeken aanwezig. Het is de bedoeling
dat er voor alle activiteiten draaiboeken gemaakt worden.
De meeste activiteiten die georganiseerd worden, zijn gericht op de jongere leden van
onze vereniging. Het blijkt dat er bij die groep(en) de meeste behoefte is om deel te
nemen aan activiteiten zodat men elkaar beter leert kennen. Ook wordt sinds vorig jaar
het kamp samen met de hoofdtrainer georganiseerd. Toch wordt er geprobeerd om ook
voor de andere groep(en) iets te organiseren b.v. een High Tea of bingo.
Ons doel zal ook voor de komende jaren zijn om activiteiten te organiseren voor alle
groepen binnen onze vereniging. Als blijkt dat er bij bepaalde groepen geen interesse
meer hiervoor is zullen wij ons meer gaan toespitsen op de jeugd.
Een aantal van bovengenoemde activiteiten zijn gratis, voor andere wordt een kleine
bijdrage van de leden gevraagd. Dit geld gaat terug in de activiteitenkas en wordt weer
gebruikt voor het organiseren van nieuwe activiteiten.
Een andere taak die de activiteitencommissie er in de loop van de jaren heeft
bijgekregen is:


Het organiseren van fondsenwervende activiteiten

Sinds een aantal jaren is de activiteitencommissie ook op dit gebied erg actief. Met
behulp van leden uit de vereniging worden er allerlei acties op touw gezet met als doel
het inzamelen van geld. Al het geld dat met deze acties verdient wordt gaat naar de
vereniging.
De activiteitencommissie schrijft zich in voor acties, roept leden op om te helpen en
coördineert. De activiteitencommissie doet ook zelf mee met de acties en stuurt daar
waar nodig onze leden aan.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- meehelpen bij het Fortissimoconcert in de Maaspoort.
- andere cateringaanvragen: b.v. Pronkzitting
- de Grote Club Actie
- Carnaval: collecteren tijdens de Blerickse optocht en het begeleiden van de
Prinsewagen.
Ons doel in de komende jaren zal zijn om te blijven intekenen op (nieuwe) acties zodat
de geldstroom gecontinueerd blijft.
Verder wordt geprobeerd de vereniging op allerlei manieren te promoten.
- De activiteitencommissie verzorgt samen met leden uit de vereniging ook het knippen
van de kaartjes tijdens de jaarlijkse zwem4daagse.
- In 2013 werd met veel succes het LKB georganiseerd.

Ook hier zal geprobeerd worden om een keer in de twee jaar een kampioenschap binnen
te halen.

