l

A l gemene ledenvergadering van 11 februari 1999
Jaarverslag bestuur
28.10.97. middels een bijeenkomst in de garage van de Fam. Vousten werd een start gemaakt
met buurtvereniging ,,Het Schildersnest". Een voorlopig bestuur nam zitting.

30.12.97: als eerste aktiviteit kwam een kennismakingsborrel tot stand. 79 leden van de
toendertijd 90 leden waren op deze gezellige bijeenkomst te vinden.
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26.02.98: de eerste Algemene Ledenvergadering vond plaats in Centrum De Vennen. U heeft
de notulen van deze vergadering ontvangen. Tijdens deze vergadering werd het
huidige bestuur officieel gekozen.

02.03.98: in de buurt was er de primeur van het geboortebord n.a.v. de geboorte van Britt
Bleeck. Deze mooie olifant, gemaakt door Peter Vousten en Roger du Porto, werd
in 1998 nog twee maal in de buurt geplaatst.
04.04.98: de eerste knutselmiddag voor de kinderen vond plaats.

01.05.98: het eerste ,,Nestbericht'' kwam uit, inmiddels zijn er 4 nummers verschenen
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27.06.98: de eerste grote aktiviteit werd een groot sukses. Een leuke fietstocht met diverse
opdrachten was uitgezet, waarna de dag werd afgesloten met een geweldig
buurtfeest. Er was voor een bar gezorgd, tevens was er muziek en natuurlijk een
goed verzorgd buffet van Restaurant Wahlen. Toen het ging regenen werden er uit
alle hoeken parasols tevoorschijn gehaald, al met al een zeer geslaagde dag.
10.07.98: het welkomsbord werd geplaatst in de tuin van de Fam. Koenen. Ook werd de tuin
met vlaggen versierd en vond er op een later tijdstip een welkomsbezoek plaats.
28.10.98: niet alle vlaggen werden uitgehangen voor het éénjarig bestaan, daar het deze dag
zeer slecht weer was.
30.10.98: in de garage van de Fam. Oomen werd een bingo-avond gehouden, waarbij een
bloemetje aan het 100-ste lid werd overhandigd.
05.12.98: ,,Het Schildersnest" werd onveilig gemaakt door twee Zwarte Pieten

30.12.98: met de oudejaarsborrel werd het jaar afgesloten, tevens was dit de primeur van
onze partytent.

In het algemeen kan worden vastgesteld dat 1998 een goed jaar is geweest met leuke
aktiviteiten. Eén van onze doelstellingen, zijnde het bevorderen van de onderlinge kontakten
tussen de buurtbeweoners, begint zeker zijn vmchten af te werpen.
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Het bestuur heeft, vanaf de datum van oprichting, 12 maal vergaderd

Bij ve jaardagen vonden de buurtleden een kaartje in de bus.
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Wij hebben in het totaal 9 vlagdagen gehad, waaronder twee maal voor een huwelijk en drie
maal voor een geboorte.
Het bestuur is 3 (of 4) maal op kraamvisite geweest, twee maal op een receptie.
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Punt 8: Voorstellen bestuur
De buurtvereniging is in het bezit van een tent, waarvoor een commissie moet worden
opgericht. De afmetingen van de tent zijn 6 x 6 m. De tent kan gehuurd worden door leden
voor F 50,OO mits deze in de buurt wordt opgezet. Anders bedragen de kosten F 100,OO.
Punt 4: Begroting 1999
Info over de spaarrekening, waarop in ieder geval F 250,OO per jaar voor de tent wordt gestort.
Verder als er aan het eind van het jaar geld overblijft, wordt dit ook gestort.

