Dit is een noodoproep:

Laat de Halve Marathon van Roosendaal niet verloren gaan!
De Halve Marathon van Roosendaal is een bekend begrip. Niet alleen voor
mensen van THOR maar voor bijna alle Roosendalers en veel deelnemers
uit Nederland en België. Een traditie van bijna 40 jaar dreigt ten onder te
gaan. En waarom?
We hebben grote problemen met het vinden van coördinatoren. Mensen
die een stukje van de organisatie op zich willen nemen, onder andere door
andere vrijwilligers te begeleiden.
Dit doe je in een team van vrijwilligers en met dat team probeer je jouw
deeltje van de organisatie voor te bereiden en uit te voeren. Er zijn
dringend een aantal van deze mensen nodig.
Maandag 16 december a.s. organiseren we om 19.30 uur een
informatieavond in het Thorhonk voor iedereen die ons wil helpen; lid of
geen lid.
Mocht je dus mensen kennen die mee willen helpen, nodig ze dan uit voor
deze avond.
Het begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Na de uitleg gaan we
meteen aan de slag om aanmeldingen te noteren.
We doen dit onder het genot van een proeverij'tje met diverse biertjes desgewenst zonder alcohol - en uiteraard proeven we ook enkele mooie
wijnen.
Ook zijn er hapjes om tussendoor de smaak te neutraliseren. Dit alles als
ultieme aanmoediging om de Halve Marathon te redden.
Eindtijd: 23.00 uur.
Je ziet, we doen er alles aan om deze avond in alle opzichten de moeite
waard te maken.
Dus kom alsjeblieft en laat ons weten of je bereid bent om ons te helpen.
Datum Halve Marathon 2020 (vooralsnog):
Zondag 28 juni
Wat zoeken we bijvoorbeeld?
Denk aan coördinator verkeersregeling, of opbouw markt, opbouw
secretariaat, opbouw parcours, bedrijvenloop, etc. Al met al zo’n 10
coördinatoren.
Het gaat in alle gevallen om het voorbereiden en- op de dag zelf samen
met de vrijwilligers in jouw ploeg - helpen realiseren van een deelaspect.
We hebben het vanuit THOR al jaren georganiseerd. Er zijn daardoor

uiteraard al deelplannen. En je werkt samen met een kernbestuur dat het
al 10 jaar heeft uitgevoerd.
Graag geven we op de informatieavond nadere uitleg en willen we graag
al je vragen beantwoorden.
Bovendien hangt een uitleg binnenkort op het prikbord van het Thorhonk.
Met elkaar moet dit toch lukken? Dit is de ultieme oproep voor
hulp!
Als dit niet lukt, dan zullen we moeten besluiten om het
evenement komend jaar niet te organiseren.
15 januari 2020 nemen we het definitieve besluit.
Laat ons weten wat jij kunt doen!
Kom in ieder geval naar de bijeenkomst op maandag 16 december
2019.
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