Wè veur unne mèns zuuke we?
Unne Minister veur Fondswèrreving!
Wè is unne Minister en waor staot ie veur?
 Zij /hij is veurzitter en verantwoorrdeluk veur dè Ministerie, wèt op zijn of haor beurt weer
zurrugt dèt ‘r genoeg cènte binnekomme bij de Verêêneging.
 Zij/hij zit ok in de Ministerraod, die d’r eige bezig houwe mee ut Bestuur van de Verêêneging.
 Zij/hij makt zèlluf un begrôôting van zijn of haor Ministerie en zurrugt ok dèt wèt ie van plan
is ok uivoert en daor ok van ut Boerenparrelemnt vraoge over krègt.
 Zij/hij is ok Bestuurlid van de Stichting Hendrien, die d’r eigen bezighouwe mee ut inkôôpe
en verkôôpe van allerlei Oeteldonkse spullekes en bijbeheurend gereij.
Wè moet unne Minister dan ammaol doen?
 Goed omgaon mee gezèllege mènse, die in dè Ministerie zitte.
 Meedènke mee andere Ministers, meebesluite wèt ’r moet gebeure en kijke dèt ut ok
gebeurt.
 Makt planne waor ie de cènte vandaon gat haole en wel zodaonug dè ze niet gelijk ut jaor
daorop nie meer wille meedoen.
 Zurruge dè zij/hij goeje ketakte houdt mee Ordenaorisse, Hofleveranciers,
Meuglukemaokers, Steunschènkers en zeekus nie te vergeete de Leeje van de Verêêneging.
 Zurruge dèt veur die mènse ok leuke dinge mee un goej sfeertje worre georgaoniseerd.
 Houwt schèrrep ôôg op ut ultieme doel van Oeteldonk en de kwaoliteit die daor bij heurt.
Wèffer eigeschappe moet hij/zij hebbe?
 Gèk van verstand zijn mee rôôd-wit-geel bloed in de aodere.
 Mèkkeluk kunne praote mee andere.
 Veul mènse kènne die in Oeteldonk goed gekènd zijn en hôôpe dèt zij hem/haor ook goed
kènne.
 Nètjes wèrreke en afwèrreke, zodè andere ut ok begrijpe.
 Kunne stuure en weete wèt ‘r gebeurt.
 Tiemspeuler mee leuke ideeje.
 Gevuul hebbe veur zaoke.
 Goed kènne en wille overbrenge wè ge wilt zègge en as ut moet ok op pepier.
 Eerluk zijn en oew eige belang ondergechikt maoke veur ut belang waor ge veur staot.
Nog wè andere dinge?
 Bietje ervaoring zou hil goed uitkomme.
 Zij/hij moet wel wè tijd hierveur kunne vrijmaoke en daor bènde dan toch gauw zon 10 uur
per week aon kwijt. Mee 11/11 en carnaval kèn ut tijjeluk wè meer zijn.
 Moet t’r af en toe overdag ok unne keer mee bezig kunnen zijn.
 Toch wel weete waor ut in Oeteldonk over gaot want dè hèllupt unnen hôôp.
 Vier jaor lang oew eige daorveur hard maoke, is toch wel ut minste wè we verwachte.

