Nieuwsbrief Wijkvereniging Vogelzang
Wijkfeest – 20 augustus
ALV – 29 augustus
Burendag – 24 september
kennismaking nieuw college
Beste mede-wijkbewoners,
De zomervakantie gaat volgende week van start, en we wensen allen die vakantie hebben een
heerlijke en geweldige tijd toe. Voor je op vakantie gaat, willen we graag jullie aandacht vragen
voor een aantal data.
Wijkfeest op 20 augustus
Ons traditionele wijkfeest wordt op zaterdag 20 augustus gevierd en iedereen uit de wijk is vanaf
17:00 uur van harte welkom op het grasveld van de Kruislaan. Het is elk jaar weer een gezellige
start na de vakantieperiode. En een mooi moment om met elkaar te spreken over onze wijk, om
nieuwe wijkbewoners te ontmoeten en om oude banden weer aan te halen.
De gemeenschappelijke maaltijd bestaat
uit een lekkere bijdrage van alle
aanwezige wijkbewoners. Het maakt niet
uit wat je meeneemt, elk jaar blijkt het
weer een verrassend veelzijdig menu op
te leveren. De tafels en stoelen staan
klaar, maar neem zelf borden en bestek
mee! De drankjes zijn gratis. Dit alles
onder begeleiding van muziek die wordt
verzorgd door DJ Arnest.
We zijn het programma van het wijkfeest nog aan het samenstellen. We zijn wel al heel erg blij
dat onze wijkgenote Pauline Hoogweg gaat voorlezen uit haar eigen prentenboek ‘de wereld
maakt een koprol’ met een leuk ondersteunend interactief programma. Voor de grotere
kinderen proberen we hierop aan te sluiten door het aanbieden van sport en spel. We zullen in
ieder geval tafeltennistafels neerzetten, dus neem je eigen batjes mee. We zijn nog aan het
bekijken wat we verder kunnen aanbieden. En natuurlijk is er een springkussen voor de
kleinsten. Schrijf het dus alvast in de agenda!

Algemene Ledenvergadering ALV
Op maandag 29 augustus is om 20:00 uur onze algemene ledenvergadering, die zal plaatsvinden
in Buro Lou, het voormalig politiebureau aan de Leyenseweg 38. Wij nodigen iedereen graag uit
om daar aanwezig te zijn. Op de agenda van de ALV staat de jaarlijkse verantwoording. Wij
verwijzen naar onze website voor de notulen van de ALV van vorig jaar, de financiën en het
secretarieel verslag.
Wij vragen speciale aandacht voor deze ALV omdat we gaan onderbouwen en ter goedkeuring
voorstellen om de jaarlijkse contributie per adres te verhogen naar €15,00. Veel kosten zijn
verhoogd, zoals huur van tafels/banken/bar/koeling en drank van het wijkfeest (terwijl de
gemeentesubsidie van €250 sinds vorig jaar is gestopt), het drukken van de nieuwsbrief,
bankkosten ING, etc. Verder zullen we ook moeten reserveren voor onderhoud en vervanging
van de AED. En aan de andere kant blijft het innen van contributies moeizaam en automatisch
incasseren kost geld.
De bestuurssamenstelling en taakverdeling blijft ongewijzigd.
Ledenadministratie en contributie
Zoals hiervoor beschreven, constateren we helaas nog steeds dat de inkomsten van contributie
achterblijven vanwege de vele en snelle wisselingen van huiseigendom. Wij komen graag bij
nieuwe bewoners een introductie geven van de wijkvereniging en wat we doen. We vragen
nieuwe bewoners zich aan te melden bij onze penningmeester Tim Heere. De contributie is een
klein bedrag, maar het helpt ons leuke dingen te doen voor de hele wijk.
Burendag 24 september
Op 24 september vindt de jaarlijkse nationale burendag plaats wat een initiatief is van Douwe
Egberts en het Oranje Fonds. Zij vinden dit belangrijk omdat buurten leuker, socialer en veiliger
worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. En wij
zouden het erg leuk vinden om mee te doen. Wij denken hierbij aan een spelletjesdag in de wijk.
Buurtgenoten stellen hun tuin open voor een spelletje, kinderen lopen een parcours door de
wijk en doen deze spelletjes. Aan het eind komen we samen op het grasveld en is daar de uitslag
en prijsuitreiking, waarbij buurtbewoners de burendag samen afsluiten. We hebben hiervoor
een kleine subsidie ontvangen van het oranjefonds. Wie vindt het leuk om hierbij mee te helpen
dit te organiseren?
Kennismaking nieuw college B&W op 1 juli
Op 1 juli zal een delegatie van onze wijkvereniging kennismaken met het voltallige nieuwe
college. Het nieuwe college wil in een informeel gesprek diverse onderwerpen bespreken, zoals
de spoorzone (ontwikkelvisie, participatie en ontsluiting), verkeersveiligheid, biodiversiteit. Wij
willen ook nog andere onderwerpen inbrengen met name de status van de Leyense Tuin, de
snelfietsroute en verzwaring op het spoor.

Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang
Jeffrey, Tim, Stacey, Bertine, Esther, Madelon

