Actief Fit Arnhem
AFA leden
houden van
buiten sporten.

Vrij – Wil - Liggers

Actief Fit Arnhem is het resultaat van
decennialang enthousiasme.

47 weken van het
jaar!

Het waarom van AFA is duidelijk en niet anders dan
bij de meeste verenigingen: samen kun je dingen
doen die je op je eentje niet kunt doen. Voor de voorlopers van AFA was dat
het samen wintersport/ski beoefenen. Het ging om het organiseren van zaal-,
buiten trainingen als voorbereiding en de reis naar de wintersport. Er waren
daarvoor geen alternatieven of waren die veel duurder en, heel veel, minder
leuk.
In de loop van de jaren werd de voorbereiding voor de wintersport, door
allerhande oorzaken, minder relevant, reizen werden door reisorganisaties op
grote schaal aangeboden, de specifieke verzekering werd minder
concurrerend.
Wat wintersport was, werd samen sporten, niet meer alleen het winterseizoen
maar een jaarprogramma. De naam veranderde van Kring Arnhem van de
Ned.Ski Ver., naar Ski+Fit arnhem, daarna Actief Fit Arnhem. Het werd
aandacht voor conditie in meerdere vormen met naast de reguliere trainingen,
sporten op bijzondere locaties, wandelingen,
bijzondere trainingen. Daarnaast activiteiten
zonder een directe binding met de vereniging
maar wel met veel leden van de vereniging.
We hebben samen veel sportieve en sociaal
interessante activiteiten.
Actief Fit Arnhem is gebaseerd op de inzet van vrijwilligers.
Leden of Klanten?
Met ieder hun eigen prijzen – rechten – ‘verplichtingen’?
Wat wil je?
Lid met verplichtingen, o.a. inzet? of Klant met een prijsopslag?
Alle hulp is welkom

Presteer

Project – 1 jaar – 2 jaar

Als lid heb je veel voordelen van de structuur van AFA: continuïteit – kwaliteit
– lage kosten – keuzemogelijkheid – leuke mensen – variatie.
Het vraagt als tegenprestatie meer dan het betalen van
contributies! We hebben bijvoorbeeld geen bardiensten die
ingevuld moeten worden. Maar de problematiek van het
invullen van werkzaamheden is dezelfde.
Bij een commerciële organisatie heb je met het betalen alles
afgerekend.

Cas de Bruijn

