C

Nieuw Bergen 20-11-1997

N I UWS VOOR DE BUURT
VAN
BUURT
Beste Leden en Buurtgenoten,
*Tijdens de buurtbijeenkomst van 28-10-1997 is er besloten een
buurtvereniging te starten en ter plekke is er een bestuur
gekozen.
Daar er sprake is van een spontaan gekozen bestuur hebben we
gemeend om dit bestuur een voorlopige status te geven.
Tijdens de eerste jaarvergadering, waarvoor we reeds
voorbereidingen treffen, zal dan een officiële bestuursverkiezing plaatsvinden.
De interim-bestuursleden zijn:
Voorzitter
Yvon Simons
Monique Bleeck
Secretaris
Penningmeester/leden-administratie
Huub van Zuylen
Hennie du Porto Vice-voorzitter
Jos Remmen
Lid
Peter Vousten
Lid
*Dit buurt-nieuws is het laatste nieuws wat iedere
buurtbewoner in de bus krijgt, hierna verspreiden we dit
uitsluitend onder de leden van de buurtvereniging.
Geef je dus op als lid en mis niets meer.
Lid worden kan altijd.
Inmiddels is de eerste bestuursvergaderincj geweest en
hieronder volgt nieuws van deze veraaderina:

.
*De bestuurstaken zijn verdeeld, echter als wij een zo goed
mogelijke afspiegeling van onze buurt willen zijn, is het
zeer wenselijk indien er een 55+ lid in het interim-bestuur
zou willen plaatsnemen.
Tevens komt hierdoor het bestuur op 7 personen uit, hetgeen
beter is voor de vergaderingen (oneven aantal).
Mocht er iemand onder jullie zijn die hiervoor interesse
heeft, meldt dit dan bij Huub van Zuylen (Te1:342863).

*Verder zibjn wij op zoek naar mensen die hun energie willen
stoppen in een klusjes-team.
M.a.w. mensen die door het bestuur benaderd kunnen worden om
bijvoorbeeld een ooievaar bij geboortes en een krans bij
bruiloften te maken en op verzoek te plaatsen.
Ook hiervoor kan men zich melden bij Huub.

*Zoals afgesproken op de eerste bijeenkomst zouden wij een
prijsvraag houden om een naam te krijgen voor onze
vereniging.
Hierbij nodigen we jullie dan ook van harte uit om een naam
te bedenken,' er is ruimte op het andere blad om een naam voor
de buurtvereniging op te schrijven, voor de creatievelingen
onder ons kan men ook een logo ontwerpen en dit erbij voegen.
*Over de contributie hebben wij het uitvoerig gehad, dit heeft
echter nog niet geleid tot een definitieve afspraak.
Wel is afgesproken om voor de kennismakings-bijeenkomst een
bijdrage te vragen van FL 10,- voor gezinnen en FL 5 , - voor
alleenstaanden.
Hierdoor hebben we een startkapitaal om in ieder geval deze
activiteit te bekostigen.
En wat houdt deze kennismakinas-bijeenkomst in ?
Een "kennismakingsbijeenkomst" op 30-12-1997 voor alle
buurtgenoten, wat tevens een leuke gelegenheid is om elkaar
te leren kennen en om te toosten op een goed 1998 voor de
buurt.
Deze vindt plaats van 18.00-20.00 uur op het adres
Jozef Israelstraat 11 en 13.
Wel willen we graag weten of jullie hierbij aanwezig
willen/kunnen zijn op 30-12-1997 (i.v.m.bestellingen e-d)
Vul daarom het vakje op het andere blad in en lever dit
uiterlijk 01-12-1997 in bij Huub.
We hebben reeds 34 adressen die opgegeven zijn als lid,
misschien een leuke gelegenheid om de twijfels weg te halen
en ook aan te sluiten ! !
Heb je je reeds aangemeld als lid maar kun je niet komen op
30 december, dan hoef je uiteraard niet te betalen.
*Ook zouden we van jullie graag willen vernemen aan welke
activiteiten jullie denken voor de toekomst, gaarne
suggesties,ideeën e.d. bij Huub inleveren.

