
 

 
 

 
De ideale 11 van SV Baarn        Baarn, januari 2020 
 
We starten een campagne om vrijwilligers te werven waarmee we de groei van de vereniging 
kunnen opvangen. 
 
Geacht lid van SV Baarn,  
 
Zoals je weet maakt SV Baarn een mooie groei door. Er zijn meer leden, meer teams, meer 
trainers, meer bezoekers over de vloer enzovoort. De organisatie en de financiën moeten 
echter wel meegroeien met de huidige sportieve resultaten, anders worden we belemmerd 
in onze ontwikkeling. We hebben meer mensen, vrijwilligers, nodig om een brede en stevige 
basis in de club te krijgen. En daarom starten we nu met “De ideale 11 van SV Baarn”. 
 
We snappen heel goed dat iedereen een drukke agenda heeft. Maar misschien wil jij, net als 
heel veel andere leden, toch wel ‘iets’ voor de vereniging doen? Mits het maar overzichtelijk 
is en niet te lang duurt, toch…?  
Je weet ook dat door groei ook nieuwe uitdagingen ontstaan in de organisatie. Daarvan 
hebben we er 11 benoemd die prioriteit hebben: we hebben ze gevisualiseerd op posters in 
“De ideale 11 van SV Baarn”.  
 
Word jij speler in ons team? 
Elk shirt op de poster vertegenwoordigt een project of taak. Onderaan staat de naam van de 
contactpersoon binnen de club waarmee je kunt overleggen over je inzet. 
Meld je aan, alleen of met meerdere mensen tegelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden; 
we weten zeker dat er beslist één project is dat jou aanspreekt. Ons team heeft je hard 
nodig om aan de slag te gaan! Stuur een mail of noteer je naam op één van de posters in de 
kantine, dan nemen wij contact met jou op.  
 
Ons doel 
We willen van SV Baarn een moderne vereniging maken, waar je behalve veilig en vertrouwd 
kunt sporten, ook gezellig kunt vertoeven in een bruisende, sociale omgeving.  
 
De campagne 
De komende weken zul je kennismaken met alle 11 spelers op de posters: via social media, 
de website en nieuwsbrieven zoomen we in op elk shirt en vertellen we wat de bedoeling is. 
We hopen natuurlijk ook op jouw bijdrage aan “de ideale 11” en we zien je reactie met veel 
interesse tegemoet! 
 
Namens het bestuur van SV Baarn, 
Evert Jan Stagge – voorzitter@svbaarnvoetbal.nl 
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