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Bewoners Vereniging Zwanenbalg  
 
2e nieuwsbrief voorjaar 2014  
 
Beste bewoners van Zwanenbalg en de Callantsogervaart, 
 
Voor u ligt de 2e “voorjaars editie” van de BVZ nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief is een vervolg op de eerder uitgebrachte editie en bevat o.a. nieuws 
over de projecten “vergroening in de wijk”, de motortoertocht, rectificatie rekening nr. 
voor contributie BVZ, de agenda voor algemene ledenvergadering en de datum van 
de burendag 2014. 
 
Vergroening van de wijk 
Deze week heeft onze wijkhovenier de "Groenblijver" de acht wilgen op een door de 
gemeente aangegeven plek geplant. Wederom een aanzet tot meer vergroening van 
de wijk. 
 
Zwanenbalg motortoer. 
Zoals bijna traditioneel wordt ook de komende zomer bij voldoende belangstelling 
voor de vierde keer de Zwanenbalg motortoer gereden. De exacte datum staat nog 
niet vast en ook aan de route wordt nog gewerkt.  
Deelname staat open voor alle motorrijders (m/v), al dan niet met passagier, 
woonachtig in de wijk of bewoners, die woonachtig zijn geweest in deze wijk. 
U kunt zich per e-mail opgeven bij André Kerssemeijer, Zwanenbalg 1402 
(a.kerssemeijer@quicknet.nl) onder vermelding van: 
1. naam 
2. naam passagier(e) 
3. adres 
4. telefoonnummer/gsm nummer 
5. type motor 
6. indien aanwezig het type navigatieapparaat 
7. eventuele bijzonderheden, vragen of suggesties. 
Heeft u vorig jaar mee gereden en is er geen verandering onder vermelding van: dan 
volstaat de mededeling aan André dat u weer mee wilt doen. 
 
Betalen contributie lidmaatschap 2014 
Om te beginnen onze excuses voor het ongemak, want in de vorige editie van de 
nieuwsbrief is een foutief rekening nr. opgegeven voor de betaling van uw 
contributie.  
Het IBAN nummer is foutief vermeld. Het verzoek is om in uw administratie te kijken 
of de afschrijving daadwerkelijk heeft plaats gevonden, zo niet volgt hier het juiste 
IBAN nummer en de vraag om uw contributie € 15,= alsnog wilt overmaken op 
rekeningnummer NL58 RABO 0330 6268 09 ten name van Bewoners Vereniging 
Zwanenbalg onder vermelding van contributie 2014 en uw huisnummer. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom en informatie kunt u vinden op onze website 
www.zwanenbalg.info.  
U wordt lid van onze vereniging als u € 15,= overmaakt op rekeningnummer  
NL58 RABO 0330 6268 09 t.n.v. Bewonersvereniging Zwanenbalg o.v.v. contributie 
2014 en uw huisnummer.  
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Burendag 2014 
De voorbereidingen voor de burendag in onze wijk zijn reeds gestart.  
De evenementencommissie is druk bezig met de organisatie van deze dag en 
bestaat uit: Esther Laan, Esther Ensing, Truus Storm, Silvia de Jong en Mary 
Schooneman.De burendag wordt zaterdagmiddag 30 augustus 2014 gehouden op 
het terrein van de Franciscushoeve. Er zijn evenals vorig jaar activiteiten voor jong 
en oud. Nadere mededelingen volgen nog in de volgende nieuwsbrief. 
 
 
Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Maandagavond 14 april heeft het bestuur de Algemene Leden Vergadering voor het 
jaar 2014 uitgeschreven. De vergadering zal plaats vinden in het wijksteunpunt  
Julianadorp, Boterzwin 3476. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2013 
en blikt vooruit naar het komende verenigingsjaar.  
Tijd: 19.30 uur: zaal open, de koffie staat voor u klaar. 

20.00 uur: aanvang vergadering. 
20.45 uur: einde ALV en pauze. 
21.00 uur: na de pauze zijn er twee gastsprekers uit de wijk, Lia Loosschilder 

en Henk Arends. Zij spreken over het houden van bijen, de 
noodzaak van bijen en de ziekte onder bijen ten gevolge van het 
spuiten van gif. 

21.45 uur: vermoedelijke eindtijd en sluiting. 
Agenda 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Vaststellen agenda. 
4. Notulen ALV 11 april 2013. 
5. Verslag secretaris van het afgelopen jaar. 
6. Financiën 2013, kascontrolecommissie. 
7. Begroting 2014. 
8. Bestuurssamenstelling en – verkiezing. 

 Elk nieuw lid blijft 3 jaar. Herverkiezing oud- bestuurslid kan ook voor 1 jaar. 

 Aftredend en herkiesbaar: penningmeester Arie ten Boekel. 

 Aftredend en niet herkiesbaar: commissielid Iek Bakelaar. 

 Verkiezing bestuurslid. 
9. Beleid 2014 en activiteiten van het BVZ jaarplan 2014 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
12. Pauze 
Na de pauze vertellen Lia Loosschilder en Henk Arends over het houden van bijen. 
 
Mocht u nog punten onder de aandacht van het bestuur willen brengen laat het 
weten via het e-mailadres bvzwanenbalg@gmail.com 
 
Wilt u de notulen van de ALV 11 april 2013 eerst thuis inzien, kijk dan op de site 
www.zwanenbalg.info 
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