Beste Leden,

Ten Boer 03-01-2021

Allereerst de beste wensen voor 2022 vanuit het bestuur van buurtvereniging Tuss’n Daip en Knoal.
Laten we hopen dat 2022 een beter en gezonder jaar wordt en dat de buurtvereniging weer kan
functioneren zoals deze bedoeld is, met gezellige activiteiten en samenzijn.
Zoals u wellicht al had gedacht wordt de geplande Algemene Ledenvergadering met
Nieuwjaarsborrel van 14 januari uitgesteld tot een nader te noemen datum. Een aantal zaken die we
op deze vergadering hadden willen regelen bij dezen schriftelijk:
Bestuursleden
De termijn van bestuurslid Fokko Stalman zit er op, hij stelt zich vanwege andere drukke
werkzaamheden niet herkiesbaar. We bedanken hem voor zijn inzet. Er zijn nu inmiddels 2
bestuursfuncties vacant. Klaas Groenwold is reeds afgetreden maar gelukkig nog ‘stand by’ zolang er
geen vervanger is.
Bij dezen de oproep aan een ieder die een steentje bij wil dragen om zich te melden bij een van de
bestuursleden. Met maar 3 bestuursleden is het moeilijk functioneren voor de vereniging, met name
als we straks misschien weer activiteiten mogen organiseren.
Contactpersonen
Ook voor de functie van contactpersoon bij dezen een oproep. Erna Elzes en Inez de Groot hebben
deze taken als gevolg van de (corona)omstandigheden al veel langer dan normaal uitgevoerd.
Hiervoor onze grote waardering. Mocht u zich willen aanmelden als contactpersoon of vragen
hierover hebben dan kunt u rechtstreeks met Erna of Inez contact opnemen. (Erna 050 5272007. Inez
06 44348326)
Kascommissie
Voor het komende jaar zijn er tevens 2 leden voor de kascommissie nodig. Dit houdt in dat er aan het
einde van het jaar samen met de penningmeester naar het financiële jaaroverzicht wordt gekeken.
Mocht u hier voor voelen, meld het dan bij een van de bestuursleden.
Denkt u aan het betalen van de contributie voor 2022? (gezin € 15,- , alleenwonend € 7,50)
rekeningnummer: NL47RABO0306337819

Met hartelijke groeten,

Roelanda Bijman, voorzitter 06030759607
Hilde Boorsma, secretaris 06 14426326
Adolf Bouwhuis, penningmeester 06 36045785
Fokko Stalman, bestuurslid 050 3022584 (tot medio februari
2022) functie vacant
Klaas Groenwold (afgetreden, functie vacant)

