Bezoek-/kaartjesregeling contactpersonen
De contactpersonen brengen een bezoek of sturen een kaart in de volgende
gevallen:
Huwelijk of huwelijksjubileum
Ontvangt de buurtvereniging een uitnodiging voor een receptie of een bruiloft, dan
gaan de contactpersonen daar naartoe. Bij een huwelijksjubileum gaat het om de
volgende jubilea: 25, 40, 45, 50, 55, 60 en 65 jaar. Zij ontvangen in elk geval een
kaart.

Leden van 80 jaar of ouder
Leden van 80 jaar of ouder ontvangen een kaart of worden op de verjaardag
bezocht. Dit laatste geldt voor 80, 85, 90, 95-jarigen, etc. Van tevoren wordt
gevraagd of de betreffende persoon een bezoek op prijs stelt.
Geboorte
Bij geboorte van een kind wordt aan de betreffende leden gevraagd of een bezoek
op prijs wordt gesteld door de contactpersonen (+ cadeautje).
Het bestuur informeert bij de betreffende leden of zij de ooievaar geplaatst willen
hebben. Is dat het geval dan wordt dat door het bestuur geregeld.
Ziekte
Is een lid 6 weken ziek thuis, dan wordt aan het betreffende lid gevraagd of een
bezoek op prijs wordt gesteld door de contactpersonen.
Iemand die thuis is wegens ziekte (geen griepje) of na een poliklinische behandeling,
of in het ziekenhuis ligt, krijgt een kaart toegestuurd.
Overlijden
Bij overlijden van een lid woont iemand van het bestuur en (als men het wil) de
contactpersonen de begrafenis of de crematie namens de buurtvereniging bij. Er
wordt een bloemstuk ter waarde van € 25,- gestuurd. Indien men geen bloemen
wenst, zal een kaart worden gestuurd.
Nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners worden verwelkomd met een attentie ongeveer een maand na de
verhuizing. Tegelijkertijd ontvangen ze het aanmeldingsformulier en informatie over
de buurtvereniging met de vraag of de contactpersonen het formulier na een week
weer kunnen komen ophalen.

Zodra het bestuur mondeling of schriftelijk bericht ontvangt van een huwelijk,
geboorte, ziekte, enz. dan wordt dit direct doorgegeven aan de contactpersonen. Van
de contactpersonen wordt verwacht dat zij ook zelf initiatief nemen.
In geval van twijfel kan altijd worden overlegd met het bestuur.

