Aan de leden van de Buurtvereniging
Groot Haesebroek & Oud-Wassenaar.
Wassenaar, 12 april 2008.
Geachte leden,
Betreft: 1e Kwartaalbulletin
Het eerste kwartaal van 2008 ligt alweer achter ons! Achter de schermen is veel
gebeurd. Zo is er veelvuldig overleg geweest inzake het verkeer en de beveiliging en
is ons adressenbestand nagenoeg compleet. Tevens is de oprichting van onze
vereniging geformaliseerd en zijn er gesprekken geweest met een aantal van de ons
omringende buurtverenigingen. Tenslotte is onze Vereniging voor het eerst
vertegenwoordigd op een aantal relevante vergaderingen op “de Pauw”. Middels dit
kwartaal bulletin graag uw aandacht voor de navolgende actuele zaken.
Allereerst en op velerlei verzoek hierbij nogmaals de samenstelling van het Bestuur.
Voorzitter
: Jan-Willem Schuller (beveiliging, groenvoorziening, milieu);
Vice-Voorzitter
: Rijnhard Snouckaert van Schauburg (verkeer);
Secretaris
: Hester Taverne-Strick van Linschoten (jeugd & secretariaat);
Penningmeester
: Guus Lubsen (financiën & fondsenwerving);
Lid
: Alexander Barge (coördinatie VVE’s binnen onze buurt);
Lid
: Xander Tiedemann (evenementen)
Uw vragen & suggesties (via het secretariaat: hestertaverne@gmail.com) zijn
vanzelfsprekend van harte welkom. Wel blijft het allemaal vrijwilligerswerk en
kunnen wij uw steun op de gebieden van groenvoorziening, milieu, verkeer, jeugd &
secretariaat en fondsenwerving goed gebruiken. Willen geïnteresseerden zich
aanmelden bij het secretariaat? Veel dank.
Tevens verzoeken wij uw aandacht voor de fietstocht met de Burgemeester door onze
buurt welke zal plaats vinden op woensdag 28 mei aanstaande. Iedereen uit onze buurt
is van harte welkom met fiets om 16.30 op het plein voor de tennisclub Oud
Wassenaar. Onze tocht door de buurt zal ongeveer 1 uur in beslag nemen om
vervolgens om ongeveer 17.30 terug te keren op het terrein van de tennisclub alwaar
wij met de Burgemeester nog een drankje kunnen drinken.
Daarnaast wederom uw aandacht voor onze beveiligingsbrief van 8 maart jl. Het
aantal reacties is bemoedigend maar nog niet genoeg om aan de voorwaarden van het
aanbod van de heer Van Kooten te voldoen. Hebt u interesse in de beveiliging
presentatie begin mei aanstaande en heeft u zich nog niet aangemeld? Meldt u zich
dan z.s.m. bij het secretariaat.
Tenslotte heeft 30% van de leden de contributie over 2007 nog niet betaald. Om te
voorkomen dat de Penningmeester u op het matje dient te roepen graag uw administratie
controleren en indien van toepassing alsnog €30 over maken op Rabo rekening nr:
1324.37.716 te Wassenaar t.n.v. Buurtvereniging Groot Haesebroek en Oud-Wassenaar
o.v.v. contributie 2007.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

