Haa SGPJ-leden,
Tijdens de aankomende
ledenvergadering zal ik
voorgedragen worden als
secretaris. Ik zal me daarom even
kort voorstellen, zodat jullie klein
beetje een beeld krijgen van wie ik
ben.
Mijn naam is Rianne Mulder, 22
jaar en woonachtig in het mooie
dorp Staphorst. In het dagelijks
leven mag ik lesgeven als juf aan
een groep 7. Een aantal weken
geleden ben ik namelijk
afgestudeerd aan de Academische
pabo. Ik geniet er erg van om elke
dag een klas met kinderen voor me
te hebben die je allerlei dingen
mag leren over vakken als rekenen
en taal, maar ook mag wijzen op
God en Zijn Woord.
Al ruim 2,5 jaar ben ik actief betrokken bij SGP-jongeren. In juni 2017 startte ik in de
jongerendagcommissie. Samen met de JD-commissie mocht ik op een enthousiaste manier
voorbereidingen treffen voor de jongerendag in 2018. In deze commissie had ik de rol van
tweede secretaris. Samen met de toenmalige secretaris zorgde ik ervoor dat iedereen op de
hoogte bleef van de ontwikkelingen en van wat er tijdens de vergaderingen werd besproken.
Na de jongerendag was ik nog steeds heel enthousiast over SGP-jongeren en ben ik
begonnen als bestuursnotulist. Dit heb ik twee jaar mogen doen. Tijdens deze periode ben ik
ook actief betrokken geraakt bij de lokale commissie in Staphorst. In deze commissie
vervulde ik eerst de rol van algemeen bestuurslid en na enige tijd ben ik secretaris
geworden.
In de functie van secretaris gaat het om plannen, regelen en organiseren. Deze zaken
spreken mij erg aan en ik vind het leuk om hier verdere invulling aan te geven. Ik ben
namelijk ook een persoon die houdt van het structureren van zaken en daarbij duidelijke
lijnen te hebben. Ook vind ik het erg leuk om te organiseren, alsook zaken aan te sturen.
Ik zou graag mijn enthousiasme en ervaring willen inzetten voor de functie van secretaris!
Rianne Mulder

