AGENDA 7E ALGEMENE LEDENVERGADERING
WIJKVERENIGING TUINWIJK STERREBOSCH 2021
Datum :
Plaats
:
Attentie :

woensdag 9 juni 2021, 19.30 uur
De Cultuurhoek, Engeweg 14, Driebergen
Rekening houdend met de Corona maatregelen gaat het als volgt. Als u
aan de ALV wilt deelnemen kunt u zich opgeven met naam en
telefoonnummer bij secretaris@tuinwijksterrebosch.nl.
Het maximum deelnemers is op dit moment in de Cultuurhoek 25. Bij
meer dan 25 deelnemers zullen we de overige deelnemers vragen deel te
nemen via een ZOOM of Teams verbinding.

Agenda
1. Vaststellen van de notulen van de ALV van 1 april 2020 (bijlage 1).
2. Secretarieel jaarverslag 2020 (bijlage 2).
3. Financiën 2020 en 2021:
a. Financieel jaarverslag 2020 (bijlage 3).
b. Verslag van de Kascommissie en decharge bestuur voor 2020 (bijlage 5).
c. Vaststellen van de begroting en contributie voor 2021 (bijlage 4).
d. Instellen van Kascommissie 2021.
4. Samenstelling bestuur: oproep versterking van het bestuursteam. We hebben als bestuur
hard versterking nodig om het werk te verdelen. U bent van harte welkom om met ons mee
te doen! U kunt zich ook aanbieden voor het (mede-)organiseren van activiteiten of voor
deelname aan werkgroepen.
Maarten van der Loo heeft zich aangemeld als nieuwe penningmeester. Hij heeft ter
ondersteuning van Cees al enige activiteiten op zich genomen.
5. Buurthulp groep.
6. Evenementen en thema’s 2021. De vereniging stelt zich tot doel de sociale samenhang in de
wijk te behouden en waar mogelijk te versterken. We zijn met name op zoek naar
mogelijkheden om de nieuwe jonge bewoners in onze wijk te betrekken bij de aktiviteiten.







Bomenwerkgroep
Rosarium
Werkgroep “Nieuwe bewoners in de wijk”: toelichting Cees Sprenger
Werkgroep gezonde leefstijl: toelichting Cees Sprenger
Werkgroep verkeersveiligheid: toelichting Maarten van de Loo
Sterrebosch Cultuur
Het succes van de speurtocht in onze wijk smaakt naar meer. We gaan op zoek naar een
flinke groep bewoners om samen na te denken, jaarlijks een aantal leuke,min of meer
culturele activiteiten te organiseren in onze wijk.
Zie dit heel breed: een kindermusical in de openlucht op een leuke locatie, of een
(kamer)muziek optreden enz. Wij denken dan 2 of 3x per jaar iets te organiseren op een
zomeravond of zondagmiddag, kijken wat haalbaar is.
Laten we bij elkaar gaan zitten, zoomen waarschijnlijk in eerste instantie en eens
brainstormen. Nu hebben we last van Corona maar dit soort activiteiten organiseren
vraag een tijdige planning. Nogmals denk heel breed.

Met twee uurtjes per maand komen we vast een heel eind. De wens is een eerste digitale
bijeenkomst begin juni. Doe je mee? Meld je aan bij secretaris@tuinwijksterrebosch.nl
Hans Nieuwenhuis
7. Nazomerfeest
Er zal dit jaar weer weer een Nazomerfeest worden georganiseerd. De organisatoren van
vorig jaar willen nog wel een keer een bijdrage leveren maar alleen als er versterking komt.
We zoeken dus nog mensen die mee willen helpen in de organisatie.
8. Rondvraag

Vergeet niet u op te geven met naam en telefoonnummer als u de ALV
wilt bijwonen! secretaris@tuinwijksterrebosch.nl

