WIJKVERENIGING TUINWIJK STERREBOSCH
JAARVERSLAG 2020
1. Algemene Leden Vergadering (ALV)
Op 1 april 2020 organiseerde de wijkvereniging de ALV. Dit keer was het
onmogelijk elkaar fysiek te ontmoeten vanwege de lockdown tijdens de
Coronacrisis. Er werd een ZOOM meeting georganiseerd waaraan werd
deelgenomen door acht leden. Eén lid had vooraf via de mail de stukken
goedgekeurd. De deelnemers keurden alle verslagen van de secretaris en de
penningmeester goed.
2. Leden
In 2020 hebben zich vijf nieuwe leden aangemeld en er waren vijf opzeggingen
wegens verhuizing. Daarmee is het ledental stabiel gebleven met 136 per 1
januari 2021.
3. Bestuur
In de voorbereiding op de ALV, het nazomer-seizoen en het winterseizoen is het
bestuur drie keer bijeen geweest, in januari, april en oktober. Naast het
aansturen van de organisatie van evenementen was het bestuur
verantwoordelijk voor de communicatie met de leden (Nieuwsbrieven).
4. Communicatie met de leden en ledenwerving
In 2020 is door middel van nieuwsbrieven met de leden gecommuniceerd over
de activiteiten van de wijkvereniging. De elektronische nieuwsbrief wordt
gebruikt voor het aankondigen van evenementen en herinneringen. In 2020 zijn
er vijf edities van deze nieuwsbrief via de email verstuurd naar circa 200
abonnees, leden en niet-leden, verstuurd. Er zijn ook twee gedrukte
nieuwsbrieven of uitnodigingen huis aan huis bezorgd.
Onze website (www.tuinwijksterrebosch.nl) is regelmatig bijgewerkt en
geactualiseerd, met dank aan Henny van der Veen.

5. Evenementen
Nieuwjaarsborrel
Op zondagmiddag 12 januari was er een drukbezochte nieuwjaarsborrel in Huize
de Put.
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Voedselbankactie
Op 7 april hielden we een snelle actie voor de voedselbank. Vanwege de te
verwachten grotere behoefte aan lang houdbare producten vanwege de
Coronacrisis organiseerden we een bliksemactie. Velen hebben enthousiast
gereageerd.
Nazomerfeest
Het jaarlijkse Nazomerfeest, dat in 2020 gepland was op 12 september, is
afgelast vanwege het toenemend aantal besmettingen en de aangepaste Coronaregels. De voorbereidingen waren in volle gang. Hopelijk kan het Nazomerfeest
in 2021 wel doorgang vinden.
Rosariumevent
Op zondag 4 oktober organiseerden we een event in het Rosarium. Alle inwoners
van de wijk werden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in het Rosarium. We
reikten een rondwandeling door de wijk uit en iedereen kreeg een boekje met
historische informatie over de wijk. Verder was er koffie en een paar heerlijke
bonbons. We kijken terug op een geslaagde middag en willen het Rosarium vaker
als ontmoetingsplek gaan gebruiken.
Eindejaar speurtocht
Het bestuur maakte voor de kinderen in de wijk een fotospeurtocht voor in de
kerstvakantie. Deze werd met groot enthousiasme ontvangen. Vele kinderen,
ouders, opa’s en oma’s hebben deelgenomen. Het was leuk om te zien hoeveel
bedrijvigheid het gaf in de wijk. Onder de foutloze inzendingen werd een prijs
verloot. We blijven op zoek naar enthousiaste mensen die behulpzaam willen zijn
bij het organiseren van dit soort activiteiten voor jong en oud.
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