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otitie Plaats en datum : Siddeburen 7-jan-2023 
Onderwerp : AMBASSADEUR Vereniging Thomas Wildey 1 

 
Notitie ter toelichting voor de algemene ledenvergadering.  

- De rol van de ambassadeur 2 is prima te combineren met die van de afgevaardigde voor de 
ALV. Mocht dit niet in één persoon verenigd zijn, dan zou de informatie van het bestuur van 
VTW onder meerdere personen verspreid mogen worden. (Wij hebben immers geen geheimen, 
dus waarom niet!)  

- De ambassadeur; 
o Het aanspreekpunt binnen zijn loge en voor het bestuur van de VTW. 
o De Nieuwsbrief wordt behalve aan de secretaris van de loge ook direct verzonden aan 

de ambassadeur. (Controle op een bredere verspreiding, immers gebleken is dat 
sommige secretarissen de Nieuwsbrief niet aan hun logeleden doorsturen, terwijl dit 
uitdrukkelijk wordt gevraagd. 

o Wordt door het bestuur van de VTW geïnformeerd gehouden over alle contacten 
(inclusief aanvragen) met zijn loge. 

o De ambassadeur weet of probeert in beeld te krijgen wie lid zijn van de VTW en wie 
niet.  

o De ambassadeur is wellicht ook bereid een loge te bezoeken waar geen broederen of 
zusteren lid zijn van VTW.  

- Hij verzorgt al of niet met ondersteuning uit het bestuur van de VTW voorlichting voor de 
kandidaat leden van de VTW. Hij kan daarbij gebruik maken van de PowerPointPresentatie plus 
de gegevens uit de verslagen van de ALV. Hij heeft de beschikking over de statuten, de 
reglementen en een kleine voorraad flyers.  

- Hij heeft korte lijnen met de aanvragers van financiële bijdragen (ROMA en Er-Even-
Tussenuit). Hij weet (krijgt ervaring in) welke aanvragen kans maken te worden gehonoreerd, 
en welke niet.  Hij hoort en ziet (in de loge) wat de verbeter- of kritiekpunten zijn in de 
aanvragen en / of de relatie met VTW. 

 
N.B. 

- Wellicht hebben de aanwezigen (toehoorders) andere inzichten over de rol van ambassadeur? 
 

 
1 Idee besproken bij gelegenheid van de bestuursvergadering 19-aug-2022 
2 Gemakshalve geschreven in de mannelijke vorm, maar kan uiteraard ook in de vrouwelijke vorm gelezen 
worden! 


