Coenschutters Survival Week 2017

Survivalweek miscommunicatie.
Na een “kort door de bocht berichtje in de “Charly Sierra- app groep” kwam er een golf van reacties op
gang, met een flinke dosis paniek en verontwaardiging . Begrijpelijk, maar niet nodig. Hierbij een
toelichting:
Omdat wij de “Ik wil graag mee lijst” van voorgaande edities te saai vonden, en omdat we de behoefte
hadden om het deze 9e editie op zo veel mogelijk punten net even iets anders te doen dan gebruikelijk, is
er dit jaar de “ADVENTUREBOX”. Zie het als een inschrijflijst in 3D, verder niets.
Geen paniek dus, de box staat op de vereniging, en onze bedoeling is als volgt:
 Aan de box vast zit een houder met 14 houten plakjes, waarvan 2 voorzien van de kreet “reserve”.
Het is de bedoeling dat de kandidaat deelnemer één van de genummerde plakjes voorziet van
zijn/haar naam en dit in de “ADVENTUREBOX” gooit. (op = op)
 Door de situatie op de gekozen locatie kunnen er niet meer dan 12 mensen mee (sorry).
 Omdat wij de moeite hebben gedaan deze nieuwe inschrijfmethode te bedenken en maken, vinden
we dat de deelnemers ook wat moeite moeten doen. Daarom willen we eigenlijk geen genoegen
nemen met een simpel “app-berichtje” o.i.d. Dus persoonlijk naar het clubhuis komen, en je naam op
een plakje schrijven en dit zelf in de “ADVENTUREBOX” doen. (niet door iemand anders dus)
 Natuurlijk hebben wij begrip voor het feit dat er mensen zijn die simpelweg niet in de gelegenheid
zijn, op korte termijn naar het clubgebouw te komen. We weten dat er mensen op vakantie zijn, en
dat wij zelf erg laat zijn met het opstarten. Ook begrijpen we dat door de vakantiesluiting op dit
moment, de toegang tot de club is beperkt tot de vrijdagavonden.
 Voor mensen die niet in staat zijn zich persoonlijk in te schrijven: Neem even contact op met Feliciën
(hij is eigenlijk altijd aanwezig als de deur open is, en heeft geen vakantie gepland, in tegenstelling tot
de leden van het operationele team (JJ, Emmy en Ben), die niet altijd aanwezig zijn.
 Ter verduidelijking: Het is dus NIET de bedoeling dat een ander jouw naam invult en in de box
deponeert (zelf langskomen dus).
We gaan GEEN plaatsen (voorlopig) reserveren, door plakjes mee te nemen.
 Om de zaken eerlijk te laten verlopen, doen we bij deze het verzoek om je persoonlijk op de club in
overleg met Feliciën in te schrijven.
Sorry voor de ontstane verwarring, de opzet is goed en leuk bedoeld.
Dus Kylian, we weten dat je aan de andere kant van de oceaan zit (mazzelaar ), en je graag mee wilt. Bij
deze ben je dus ingeschreven (plakje nr. 1 is van jouw naam voorzien en in de box gedeponeerd. Tino uit
jouw reactie maak ik op dat je ook niet in de buurt of in de gelegenheid bent, jouw naam staat inmiddels op
plakje nr. 2 en is ook door de gleuf (no worries mate)

Het operationele team.
(JJ, Emmy & Ben )
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