BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)
NIEUWSBRIEF 12 NOVEMBER 2008
Beste bewoners,
De positieve reacties op de nieuwsbrief van 1 november 2008
zijn plezierig. Het is fijn is dat het geleid heeft tot nieuwe leden. Bijzonder is dat het
nieuwe bewoners van Zwanenbalg betreft. Ik hoop dat de BVZ een bijdrage kan
leveren tot het vinden van de weg in uw nieuwe omgeving.
Opgave als lid:
Maak € 15 over naar 330626809 van de Rabobank o.v.v uw naam, uw adres en
"contributie BVZ 2009". Als u nu lid wordt, bent u ook lid voor de laatste weken van
2008!
Waarom zou u lid worden? ( deel 2, vervolg van nieuwsbrief 1 november 2008) Op
20 december zal de traditionele ontsteking van de kerstboom bij de entree
plaatsvinden. Daarnaast zal voor het eerst bij de Hoeve een grote boom worden
geplaatst. Daarom hoopt de BVZ dat u ook meedoet met het in kerstsfeer brengen van
de wijk.
Tevens ligt het in de bedoeling op 20 december 2008 's middags een "Kerst- Inn" te
houden met en op de Hoeve. U hoort hier later meer over.
Wij willen u uitnodigen voor het bijwonen van de ledenvergadering op
donderdag 20 november 2008.
AGENDA LEDENVERGADERING B.V.Z.
Datum: 20 november 2008
Plaats: Wijksteunpunt Julianadorp, Boterzwin 3476 Telefoon: 0223641677
Tijd: 19.30 zaal open, de koffie staat voor u klaar.
20.00 aanvang vergadering, zonder pauze.
21.45 vermoedelijke eindtijd vergadering, waarna het bestuur van de B.V.Z. u
een hapje en een drankje aanbiedt.
1 Opening
2 Mededelingen
3 Vaststellen agenda
4 Notulen ALV 3 april 2008
5 Stand van zaken vanaf 3 april 2008
6 Financiën en bestuursvoorstel contributie 2009
7 Activiteiten van de BVZ
8 Voorgesteld beleid 2009 en verder
9 Rondvraag.
10 Sluiting.
Korte pauze
Thema : de P.R. van de BVZ en de voortgang.

z.o.z.

U bent van harte welkom!
Kunt u niet, dan stellen wij een afbericht op prijs.
Indien u dit wenst kunt u de notulen per mail ontvangen.
Voor beide zaken geldt: neem contact op met de secretaris: maphoekstra@live.nl
Komende evenementen
Zaterdag 6 december 2008. Groen/ waterdag voor alle bewoners.
Aanvang 9.30, eindtijd 12.30 uur.
Zaterdagmiddag 20 december 2008 . Traditionele ontsteking kerstbomen entree en de
Hoeve tijdens de Kerst- Inn. In de volgende nieuwsbrief hoort u meer hierover!
Tot ziens op de ledenvergadering van 20 november 2008
Met vriendelijke groet,

Jan Tiessen
Voorzitter van de BVZ.

