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Nieuwsbrief

Van de voorzitter
Beste Weltevredeners,
In deze INFOFlits onze uitnodiging om de jaarvergadering van onze vereniging te bezoeken. Het is voor het
bestuur het meest rustige jaar geweest in zijn bestaan. Geen echte problemen zijn op ons bordje gekomen.
Daardoor waren er slechts twee bestuursvergaderingen. Ook de INFO is dit jaar niet verspreid, want er was
gewoon te weinig nieuws. Wat we hiermee bespaarden is voor een grotendeels terechtgekomen in ons
lief-en-leedpotje. U weet dat wij leden die met ernstige ziekte kampen of in een ziekenhuis belanden
voorzien van een bloemetje, indien wij hiervan op de hoogte zijn. Met het stukje vergrijzing neemt het
aantal toe. Zo is er dit jaar een aantal leden overleden. Als het ons wordt gemeld doen wij ons best de
leden te vertegenwoordigen bij de uitvaart. Trouwe leden die ons dit jaar ontvallen zijn, zijn onder andere
Kees Wakelkamp, Dolf van Seeventer, Gerrit Lijffijt en vrij kort daarna zijn vrouw Leida.
De woningmarkt trekt weer aan. Huizen in onze wijk zijn gewild en worden snel verkocht. Aan de François
Mauriacweg was een woning binnen 6 dagen na te koop te zijn gezet al verkocht. Ook een huis aan de
Marie Curieweg was binnen 12 dagen verkocht. Ook de prijzen zitten in de lift, maar nog niet op het peil
zoals voor de crisis.
Graag zien wij u op 15 oktober bij onze jaarvergadering. Na afloop is er een interessante bijdrage van ons
bestuurslid Alfred Folkeringa. Dat heeft alles te maken met veiligheid, ook in onze wijk. Zoals u weet een
speerpunt voor onze vereniging.
Graag tot donderdag, mede namens mijn medebestuursleden,
Peter Dijs, voorzitter
Agenda Algemene Ledenvergadering, donderdag 15 oktober 2015.
H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt, 20.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening en mededelingen
Verslag jaarvergadering 30 oktober 2014
Verslag van het bestuur over 2014
Verslag van de commissies
Resultaat van het overleg met de gemeente over de speelplaatsen
Verslag van de Kascommissie 2014
Goedkeuring financieel jaarverslag 2014
Goedkeuring begroting 2016
Benoeming Kascommissie 2015-2016
Benoeming bestuur 2015: Ger Krom treedt af als bestuurslid, waardoor er nu twee vacatures openstaan voor bestuursleden en tegelijkertijd een nieuwe secretaris wordt aangezocht. Kandidaten zijn
van harte welkom zich tijdens de vergadering aan te melden.
11. Plannen 2016-2017
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting van de formele vergadering
Pauze tot 20.50 uur.
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Na de pauze speciaal voor de leden een seminar over de veiligheid in onze wijk, verzorgd door ons
bestuurslid Alfred Folkeringa, werkzaam bij Politie Midden Nederland.
Waarnemen en reageren
Rond 21.45 uur zijn de aanwezige leden van harte uitgenodigd om samen met het bestuur van een drankje
te genieten.

Ervaringen met onze wijkschilder Henk Kop
Wij hebben met Henk een collectief aanbod voor het schilderen van uw huis geregeld. Graag willen wij van
leden weten wat de ervaringen zijn. Bent u hiermee tevreden. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van het
geleverde werk, de prijs, het nakomen van afspraken. U kunt uw reactie rechtstreeks aan onze voorzitter
Peter Dijs richten, liefst per e-mail; naar p.dijs@casema.nl. Een telefoontje of een brief in de bus mag
natuurlijk ook. Als u hierover belt liefst tussen 19:00-20:00 uur.
Het bestuur
VEILIGHEID IN ONZE WIJK
Alfred Folkeringa, bestuurslid is werkzaam bij de politie. Hij geeft na afloop van de jaarvergadering een
interessant seminar van ongeveer 45 minuten met als speerpunt:

Waarnemen en reageren




Afwijkend gedrag in je eigen buurt herkennen en signaleren en wat dan te doen
Wat kan je er samen aan doen

SAMEN WERKEN AAN SAMENWERKEN VOOR EEN VEILIG WELTEVREDEN
Waarom moeilijk doen als het samen kan?
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INBRAAKPREVENTIETIP
Op onze vorige jaarvergadering kwam al naar voren dat een aantal leden zich
zorgen maakt over de vuilnisbakken die sommige bewoners achter het
buiten hun tuin neerzetten in plaats van binnen hun hek. Het wordt
potentiële inbrekers door hen wel erg gemakkelijk gemaakt, door hun een
hulpmiddel te bieden waarmee ze gemakkelijk over een schuur of garage
kunnen klimmen, want het is een handige opstap. Vreemd dat als je je fiets
niet op slot zet je als medeplichtig wordt gezien en aan deze vorm van
medeplichtigheid geen aandacht wordt besteed. Daarom een verzoek om de
vuilnisbakken niet buiten, maar achter het hek te zetten. Je geeft daar ongeruste medebewoners of je

buren een beter gevoel van veiligheid.

Agendapunten 6 en 7 van de Algemene Ledenvergadering:
Financieel jaarverslag 2014 en 2015 (gedeeltelijk) en begroting 2016
Ter bespreking en verantwoording op onze vergadering treft op de volgende pagina de gegevens,
zoals ze door penningmeester Ricus Peetoom in de bestuursvergadering zijn gepresenteerd.
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