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Bilthoven, 20 maart 2004 
 
Beste leden, 
 
Hierbij doen wij u het verslag van onze algemene ledenvergadering op 16 januari jl. 
toekomen. Inmiddels heeft het bestuur van wijkvereniging Vogelzang gesproken met de 
gemeente over het aantal verkeersdrempels in de wijk. Gelukkig heeft het bestuur het 
totale aantal drempels in de wijk weer terug kunnen brengen tot 10. Op woensdag 10 
maart jl.  werd in de Biltse en Bilthovense krant het verkeersbesluit aangekondigd. 
Belanghebbenden van gemeente De Bilt hebben 6 weken de tijd om bezwaar te 
maken tegen deze aanpassingen. In het meest gunstige geval, dus als er geen bezwaar 
volgt, kan de gemeente begin mei 2004 starten met haar werkzaamheden. 
 
De contributie voor 2004 zal begin april a.s. bij de meesten van u automatisch worden 
geincasseerd. Wie daarvoor geen toestemming heeft gegeven, willen wij vragen om de 
contributie ad € 6,-- uiterlijk begin april a.s. over te maken op onze postbankrekening 
8982811 ten name van wijkvereniging Vogelzang met de omschrijving ‘contributie 2004’. 
Mocht u overigens inmiddels wel de voorkeur geven aan automatische incasso, zou u 
dan bij de penningmeester (Koppellaan 14) bijgevoegde getekende verklaring in de bus 
willen gooien?  
 
Wij hebben inmiddels 2 gegadigden voor het organiseren van ons buurtfeest. Het zou 
leuk zijn als meer mensen zich aanmelden om te helpen. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij onze secretaris Indra van Deemter tel. 2252467/e-mail 
i.van.deemter@fcj.hvu.nl of u kunt gebruik maken van het aanmeldingsformulier. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wijnand Mebius 
Wijkvereniging Vogelzang 
 
 
Bijlagen: verslag alv, machtigingsformulier en aanmeldingsformulier buurtfeest 
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Machtiging automatische incasso 
 
…………………………………………….. geeft toestemming aan de penningmeester  
 
van wijkvereniging Vogelzang om 1x per jaar automatisch de contributie voor  
 
wijkvereniging Vogelzang  te incasseren. 
 
Mijn rekeningnummer is……………………………………………………………………….. 
 
Bij bank……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Handtekening voor akkoord…………………………………………………………………. 
 
 
Graag z.s.m. in de bus gooien bij Rob Heijboer, Koppellaan 14 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Aanmelding buurtfeest 
 
 
…………………………………………………. wil graag meehelpen met het  
 
organiseren van  het buurtfeest van wijkvereniging vogelzang. Ik ben  
 
bereikbaar op   tel……………………..........of e-mailadres…………………………… 
 
 
Graag z.s.m. in de bus gooien bij Indra van Deemter, Koppellaan 6 


