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Waarom een club van 100?
In de afgelopen jaren zien we een steeds nadrukkelijker professionalisering van onze vereniging.
Dat zien we terug in onze ambities, onze uitingen en ook in de tijd die we vragen van onze
vrijwilligers binnen de vereniging. Het is goed om te kijken naar de wijze waarop onze leden
graag talent & tijd willen verdelen over werk en interesses.
Waarom is dat leuk?
Vanuit die gedachte heeft Noloc goed gekeken naar de taken die er liggen. Dat zijn soms pittige
functies die veel tijd vragen. Door deze taken niet langer te clusteren denken wij dat het voor jou
aantrekkelijker is om deel te nemen op basis van je talent & ervaring, zin & tijd, zónder langdurig
commitment. Voorbeelden kunnen zijn: gastheren en vrouwen voor op de beurs,
certificeringspecialisten, bloggers, redacteuren, ontwerpers, captains voor DvdL, twitteraars etc.
Leuke, interessante, korte en krachtige klussen. Welkom bij de Club van 100!
Wat vindt Noloc belangrijk?
We hebben als vereniging ambities. Ambities die gericht zijn om het ontwikkelen van een fijne
vereniging voor al onze leden, waarin we tegemoet komen aan de eisen van deze zelfde leden.
Hoe gaan we dat doen?
Allereerst nodigen we je van harte uit om eens een kijkje te nemen op de Noloc site waar de
klussen staan. Daar zie je ook welke nog beschikbaar zijn. Staat er iets van je gading bij, neem
dan contact op via de link. Er opent dan een mail, vermeldt daarin je naam en de klus. Binnen 14
dagen neemt de bij behorende commissie contact met je op.
Wat mag je van ons verwachten?
Iedereen die start binnen de club van 100 krijgt een dagdeel training en informatie aangeboden,
naast je eventuele inwerktijd behorend bij je taak. Voor deze training ontvang je een aparte
uitnodiging. Leden die zich vrijwillig inzetten zijn elk jaar van harte welkom op de special dag die
Noloc voor haar actieve leden binnen de vereniging organiseert.

