Even voorstellen:
Combinatiefunctionaris Freek Thoone
Mijn naam is Freek Thoone, sinds 1 september 2015 ben ik gestart als combinatiefunctionaris voor SVArcen. Ik ben in Arcen de opvolger van mijn oud collega Sjuul Kuijpers,
die volledig les is gaan geven voor het Dendron College. Ik ben 30 jaar oud en woonachtig in
Leunen. Ik woon hier samen met mijn vriendin Kim, en we hebben samen een zoontje Sem
van net 1 jaar oud. Ik combineer mijn werk bij de gemeente Venlo met het voetballen bij
Achilles’29. Inmiddels spelen we voor het 3e seizoen in de Jupiler league.
Ik ben inmiddels 7 jaar werkzaam bij de
gemeente Venlo, en heb al verschillende functies
bekleed. Ben begonnen als
buurtsportmedewerker, en later als coördinator bij
de naschoolse activiteiten die door heel Venlo
georganiseerd worden. Dit doe ik nu nog steeds
voor 0,3 FTE. Daarnaast ben ik nog voor 0,2 FTE
verbonden aan Venlosche Boys; om hier een nog
vitalere vereniging van te maken en ook de
maatschappelijke betrokkenheid van deze
vereniging te vergroten.
De laatste 0,2 FTE ben ik dus verbonden aan
SVArcen. Ik ga hier proberen het goede werk van
Sjuul voort te zetten, maar vooral ook uit te
breiden. Ik heb de afgelopen 2 maanden gebruikt
om me in te lezen in de samenwerking binnen
Freek Thoone wordt welkom geheten
SVArcen, en heb ook afzonderlijk kennis
gemaakt met alle voorzitters van de verschillende
verenigingen. Mijn eerste ervaringen zijn dat er veel enthousiasme is binnen de verschillende
verenigingen, maar dat dit enthousiasme nu omgezet moet gaan worden naar zichtbare
resultaten.
Vooral het woordje zichtbaar is hierin in mijn ogen van belang. Uit mijn kennismakingsronde
heb ik opgemerkt dat SVArcen zich nog te weinig laat zien. Ook de geboekte resultaten zijn
te weinig aan de onderliggende verenigingen en aan de gemeenschap van Arcen getoond.
Als ik zie wat er al is bereikt, dan mag Arcen daar best trots op zijn. Denk aan de aanstelling
van een combinatiefunctionaris; uniforme gedragsregels en sanctieafspraken, een
gezamenlijke vertrouwenscommissie, diverse schoolse en naschoolse activiteiten, de
organisatie Koningsdag, gezamenlijke winteractiviteiten, afstemming clubavonden,
organisatie kennisbijeenkomsten, het predicaat Waarde(n)volle club en de Fairplay-award
2011 van de gemeente Venlo. Dat is toch een mooie opsomming!
Wat zeker zo belangrijk is, zo is me wel duidelijk geworden, is dat er meer begrip en respect
voor elkaar is gekomen.
Ook in de toekomst zullen we resultaten samen moeten realiseren, alle verenigingen zijn met
die gedachte in de samenwerking van SVArcen gestapt. Ik ga dan ook mijn best doen om de
komende 2 jaren deze samenwerking te optimaliseren, zodat er voor de betreffende
verenigingen winstpunten gehaald zullen gaan worden. Deze winstpunten kunnen zitten in
kostenbesparing, maar vooral ook in tijdsbesparing, zodat de bestuursleden van de
verengingen zich vooral kunnen richten op hun kernactiviteit: b.v. sport, bewegen, muziek
enz. enz.

Ik heb veel vertrouwen dat we dit binnen het enthousiaste en betrokken dorp kunnen
realiseren. Mochten er mensen zijn die ideeën, vragen of opmerkingen hebben dan ben ik te
allen tijde bereikbaar via 06-81884462 of via f.thoone@venlo.nl.

Sjuul Kuijpers neemt na 6 jaar afscheid van
SVArcen

