Handicart Jaarverslag 2014
Vijfde kar is in gebruik genomen.
Mijn eerste jaar als consul van de Stichting Handicart
februari:
Eerste artikel geschreven voor de Zeijdelinks
maart:
Definitieve afspraken tussen De Drentsche en de DGCC betreffende reserveringen handicarts op
papier gezet, deze liggen ter inzage bij het secretariaat. (er is een zeer prettige samenwerking met de
DGCC) (lees Jelle)
Eind maart regio vergadering van de handicart consuls, conclusie; De Drentsche heeft een zeer
bedenkelijk laag aantal donateurs.
Controle op juist gebruik handicarts dmv kleurenvouchers ingevoerd
Ontwikkelen en laten drukken flyers mbt donateur werving
In alle uitgaves van de Zeijdelinks een artikel laten plaatsen om het aantal donateurs op te krikken
Uitbreiding van het aantal deelnemers (van 48 naar 60) aan de handicartwedstrijd en na afloop de
“gongslag”, dit heeft geleid tot een meer dan verdubbelde afdracht aan de stichting Handicart.
Direct mail ism de DGCC betreffende werving donateurs.
Gebruikers die niet gedoneerd hebben direct aan geschreven om toch vooral te doneren, op twee
personen na is er door de rest gehoor aan gegeven.
We hebben een lichte stijging van het aantal donateurs tov 2013, toch blijft het moeilijk (ondanks
alle intensieve inspanningen) nieuwe donateurs te werven en blijven wij als vereniging achter bij
andere verenigingen. Een reden hiervoor kan zijn dat wij een vereniging zijn met relatief jonge
mensen die de noodzaak van de handicart nog niet zien of is het een gemis aan solidariteitsgevoel.
Tevens heb ik moeten constateren dat er binnen onze vereniging leden zijn die wel donateur zijn,
maar niet namens onze vereniging.
De Stichting Handicart wil graag gebruik maken van de door mij geplaatste artikelen danwel
correspondentie, voor andere golfbanen, er is dan ook een zeer goed contact met de Stichting.

Conclusie over 2014: we hebben de omzet gerealiseerd en er is nog veel werk aan de winkel om
ook dit jaar weer tot deze omzet te komen.
Dient nog vermeld de zeer prettige samenwerking met onze voorzitter.

