NIEUWSBRIEF JANUARI 2021
LEDENVERGADERING
Het is goed gebruik om op de eerste donderdag van februari de jaarlijkse ledenvergadering te houden.
Vanwege de huidige corona-maatregelen zien we daartoe geen kans en zullen later dit jaar deze
vergadering organiseren. In onze statuten is opgenomen dat dit binnen zes maanden na afloop van het
jaar moet plaatsvinden. We hopen dit nog voor 1 juli te kunnen organiseren en zullen nader berichten.
Het afgelopen jaar was natuurlijk bijzonder. We hoopten het jubileum te kunnen vieren en hadden ook nog
enkele andere activiteiten in de planning. Mocht allemaal niet doorgaan om bekende redenen. Doordat
we toch de veulenveiling en Diekhook in ’t Lech konden organiseren, zijn de inkomsten volgens budget
gehaald. Daar de uitgaven beperkt bleven (o.a. geen buurt- en jubileumfeest) hebben we een ruim
positief resultaat behaald.

CONTRIBUTIE
Vorig jaar hebben we in de maand maart de contributie geïncasseerd. Deze incasso schorten we dit jaar
tijdelijk op in afwachting van de ledenvergadering. Het bestuur wil op deze ledenvergadering de
contributie bespreken en aan de hand daarvan de incasso uitvoeren.

NOG STEEDS GEZOCHT: NIEUWE VOORZITTER
Onze huidige voorzitter Hanneke Mesland heeft aangegeven in 2021 de voorzittershamer te willen
overdragen. Heb je interesse in deze bestuursfunctie, laat het ons weten!
Samen met Els Kornegoor, Wenke Hendriksen of Hendriks, Erik
klein Bluemink en Jan Peters vorm je het bestuur van onze
buurtvereniging. Jaarlijks worden diverse activiteiten georganiseerd
waar je een bijdrage aan kunt leveren, of door zelf mee te
organiseren of op ‘afstand’ ruimte te geven aan anderen en samen
toe te zien op goede uitvoering. Je organiseert tevens de
bestuursvergaderingen en eenmaal jaarlijks de ledenvergadering.
Onze bloeiende buurtvereniging met ca. 380 leden laat zich graag leiden door enthousiasme en een
vooruitstrevende blik, waarin er voor iedereen wat te doen is.
Wil je je kandidaat stellen of wil je meer weten over de inhoud van de functie: neem gerust contact op met
Hanneke Mesland, tel.nr: 06 27 13 16 88.
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CURSUS VERKEERSREGELAAR
We hebben bij de Veulenveiling en Diekhook in ’t Lech
bemerkt dat het aantal vrijwilligers die ons kunnen
helpen door “gecertificeerd verkeersregelaar” te zijn, wat
aan de magere kant is.
Het is mogelijk om een cursus verkeersregelaar online te
volgen en daarmee ben je in staat bij diverse activiteiten,
niet alleen van de buurtvereniging, ondersteuning te
bieden. Lijkt je dit wat, laat het weten aan Erik klein
Bluemink (06 16 54 66 22 of f.kleinbuemink@hetnet.nl

ACTIVITEITEN 2021
Het ziet er naar uit dat we in de komende weken geen groepsactiviteiten
kunnen organiseren. Maar wellicht zijn er toch leden die met een leuk idee
rondlopen wat corona-proof is. Maak er werk van ! Vanuit ons principe
leden-voor-leden kan en mag iedereen suggesties doen en activiteiten
organiseren, waarbij we dit vanuit het bestuur financieel en\ of met
vrijwilligers kunnen ondersteunen. Maar ook als je voorstel pas later het jaar
uitgevoerd kan worden, kom maar op ! Laat het weten aan één van de
bestuursleden of stuur een mail aan dijkhoek@gmail.com
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