Welkom en Intro
Van harte welkom.
Tja, daar zitten we nu met z'n tweeën.
Vorig jaar begonnen we met z'n drieën als nieuw bestuur, maar al snel moest
onze secretaris afhaken wegens drukke werkzaamheden, studie en
privéaangelegenheden.
Piet en ik zijn niet met de handen in het haar gaan zitten maar zijn op zoek
gegaan naar aanvulling van het Bestuur.
Wij konden ook nog altijd een beroep doen op het oude bestuur (wat we ook
gedaan hebben) en daar willen wij hen hartelijk voor bedanken.
Echter substantiële ondersteuning vonden we bij Helen. Zij werd interim
bestuurslid en zette zich volledig in als ondersteuning bij zowel financiële als
secretariële zaken.
Zij ontpopte zich als een prima sparring partner. Nuchter en direct.
Zo iemand willen we natuurlijk niet kwijt en we hebben haar kunnen overhalen
zich kandidaat te stellen voor de functie van secretaris.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om haar hartelijk te bedanken voor
haar enthousiaste inzet.
Verder met een bericht van nu:
Website en mededelingen/prikbord (communicatie door en voor bewoners)
Sinds kort beschikt de bewonersvereniging over een eigen website. Ik hoop dat
u er allen al een keertje op gekeken heeft. Wij horen graag uw mening hierover.
Misschien heeft u zelfs nog wat onderwerpen aan te dragen, nuttige informatie
of andere zaken die van belang kunnen zijn.
Voor de bewoners die niet over een pc beschikken, plaatsen wij alle belangrijke
informatie ook in de vitrinekasten. Deze vitrinekasten delen wij met de VvE en
Simon v Ballegooij heeft er een prachtige header voor gemaakt. Dankjewel
Simon.
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij nu ook over blauwe prikborden beschikken.
De bedoeling hiervan is dat u daar vraag en aanbod op kwijt kunt. Om
iedereen een kans te geven zijn of haar mededeling te plaatsen willen wij u
verzoeken de advertentie niet groter te maken dan een normale briefkaart of
ten hoogste een A5je. Voorzie advertenties, mededelingen etc. van naam en
datum. Houd het aanbod vers en verwijder/vernieuw na maximaal 4 weken de
informatie.
En nu verder naar de agenda:

