Beste leden,

27-07-2021

Middels deze brief even een update vanuit het bestuur.
Activiteiten
Er is onlangs overleg geweest binnen het bestuur over komende activiteiten en de Algemene
Ledenvergadering. Het leek allemaal de goede kant op de gaan met de situatie rondom corona, maar helaas
zitten we nu toch weer in een dip .. Het lijkt ons wederom niet verstandig om nu iets te gaan organiseren.
Mocht de situatie er in het najaar beter uit zien, dan komen er zeker weer activiteiten en een
ledenvergadering.
‘Lief en Leed straten’
Enige tijd geleden is er een oproep vanuit de gemeente Groningen verstuurd om je straat of buurt te
nomineren als “Lief en Leed straat”. Ook was het mogelijk een aanvraag te doen als je plannen had voor je
straat of buurt om deze te verbeteren op gebied van “Lief en Leed”. Een aantal leden hebben de
buurtvereniging hiervoor aangemeld. Onze secretaris is daarna uitgenodigd om een toelichting te geven bij de
gemeente. Zij waren erg enthousiast over onze actieve buurtvereniging. We wachten nu af of we misschien in
aanmerking komen voor een prijs / bijdrage. Een eventueel gewonnen geldbedrag willen we gaan besteden
aan de veiligheid in onze buurt. Te snel rijden op Boltweg / Bouwerschapweg is al vaker onderwerp van gesprek
geweest. We willen graag borden en/of zogenaamde verkeersmaatjes aanschaffen om bestuurders attent te
maken op 30 kilometer per uur. We houden jullie op de hoogte!
Kascontrole
Kascommissieleden Diederik Rozema en Gerardus Buruma hebben de kascontrole uitgevoerd bij
penningmeester Adolf Bolhuis. Het kasboek zag er prima uit, we komen hier op terug tijdens de eerstvolgende
ALV.
Lichtweek 2021
Feestweek/Lichtweek Ten Boer is uitgesteld naar 2022. Thema is Sprookjes. We hebben dus nog even de tijd
om over dit thema na te denken…
Contributie
Mocht u uw contributie over 2021 nog niet hebben betaald, wilt u dit dan doen op bankrekening nummer:
NL47 RABO 0306337819 t.n.v. Buurtvereniging Tuss’n Daip en Knoal. (€ 15,- voor een gezin, € 7,50 voor
alleenwonenden)
Wij wensen jullie allen een fijne vakantie en gezondheid voor de komende tijd. We hopen van harte dat we
gauw weer samen kunnen komen.
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