IDEE
KILLERS…
Ja, maar…

Dat bestaat toch al…

! Onze vrijwilligers vinden dat niet tof… ! We hebben daar
geen tijd voor …
Neen, da’s onmogelijk…
Dat zal zeker te duur zijn…?!

Laat ons realistisch zijn…
creatief genoeg...
Die fout
maken…

Ik ben niet

Dat is niet voorzien in de begroting…

willen

we

toch

niet

De leiding/het bestuur zal dat niet zien
zitten… Dat is moeilijk te organiseren… Ik
ben daarvoor niet verantwoordelijk… ! Da’s
niet uw opdracht … De oudere generatie is

daar niet klaar voor…

doen zoiets niet meer ...

Jonge mensen
Ergens anders kan

zoiets misschien werken, maar niet bij ons … Sinds
wanneer ben jij specialist ?
Een goed
idee voor de toekomst, maar niet nu …? We hebben geen stafleden die dat
kunnen opnemen
opnemen… Da’s niet
niet bruikbaar voor onze

afdelingen...

Het kan ook zo…
Ja, toch … Laat ons dat nog eens
Wie weet is dat wel een tof idee voor
vrijwilligers … !
Daar maken we tijd voor …
Zeker, da’s wel mogelijk… Daar zoeken we
budget voor, daar zoeken we centen

proberen… !

voor …?!

Laat ons eens dromen…!

Samen hebben we wel goeie ideeën ...
...

We
kunnen hoogstens op onze bek gaan,
doden gaan er niet vallen… Hoe

kunnen
we
het
bestuur
enthousiasmeren en overtuigen… ? Dat
is moeilijk te organiseren, maar moeilijk gaat
ook…
Ik wil daar voor wel
verantwoordelijkheid opnemen … ! Da’
Da’s nu
nu
eens een leuke (extra) opdracht … De

oudere generatie is daar niet klaar voor,
maar ze kunnen er misschien iets uit leren
…
Jonge mensen doen zoiets niet meer, maar het

kan wel een leuke kennismaking zijn met die traditie

...

Ergens anders lukt zoiets, dus waarom niet bij ons …

Geweldig die ideeën van jouw?
Een goed
idee voor de toekomst, laat het ons het nu al eens proberen ! Hoe
Hoe
kunnen we dat met de huidige stafleden best opnemen
opnemen…
pnemen… Da’
Da’s
misschien niet bruikbaar voor klassieke afdelingen
maar wel voor ...

