
 

 

 

Beste leden van ReVAS de Peperbus, 

ReVAS de Peperbus is een omni-vereniging, dit betekent dat er meerdere sporten 

worden aangeboden. De sporten Warm Water en Para-zwemmen, Handbewogen en Elektrisch 

Rolstoelhockey, Boccia, Tafeltennis, Rolstoeldansen en Multi-sport senioren worden momenteel 

fanatiek beoefend. Onze doelgroepen zijn mensen met een lichamelijk handicap of chronische 

aandoening. Dat is wat ons samenbind. Totaal hebben we circa 180 leden en zijn we groeiende.  

De reden van dit bericht is dat het bestuur al ruim een half jaar onderbezet is. Aly Harwig 

(Coördinator Warm Water Zwemmen), moest wegens gezondheidsklachten haar taken neerleggen. 

Gelukkig heeft Hellen Spijkerman deze taak tijdelijk voor haar rekening genomen. Johannes 

(secretaris) en Robert (penningmeester) hebben van september tot december alle bestuurstaken 

waargenomen, toen Martine met zwangerschapsverlof was. Inmiddels is Martine terug, maar kan het 

voorzitterschap niet goed combineren met haar werk en gezin, waardoor ze gedwongen haar functie 

moet neerleggen. 

De voortgang van de vereniging komt in gevaar, als er op de korte termijn geen nieuwe 

bestuursleden bij komen. De onderbezetting van nu is al een zware belasting voor de overgebleven 

bestuursleden. In de ideale situatie bestaat het bestuur uit vijf leden.  

Wij zijn per direct op zoek naar: 

• Coördinator Warm Water Zwemmen (m/v) 

• Voorzitter (m/v) 

• Algemeen bestuurslid / Notulist (m/v) 

Maar omdat er binnen het bestuur ook geschoven kan worden met taken, zijn mensen die graag een 

andere taak binnen het bestuur vervullen welkom. 

• Penningmeester (m/v) 

• Secretaris (m/v) 

Heb jij talenten die hierbij passen en wil je graag je bijdrage leveren aan deze mooie vereniging? Mail 

naar voorzitter@revas-peperbus.nl. Of ken jij iemand binnen of buiten de ReVAS met talenten voor 

deze bestuurstaken? Benader eventueel deze persoon of mail zijn/haar naam met e-mailadres door 

naar voorzitter@revas-peperbus.nl 

Gezien de urgentie worden alle sporttaken vriendelijke verzocht om een reactie op dit bericht te 

geven.  

Namens het bestuur, 

Martine Altena 
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