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Nieuwsbrief 2020-3
Allereerst een welkom voor de leden die zich hebben aangemeld naar aanleiding van het persbericht
in het Streekblad. Via deze nieuwsbrief willen we u graag regelmatig informeren over actuele
ontwikkelingen en achtergronden van VBEL.
Oude nummers kunt u op de website terugvinden.
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Afspraak wethouder

De wethouder heeft bevestigd dat hij graag met ons in gesprek wil. Er heeft een voorgesprek
plaatsgevonden en we zijn nu in afwachting van de afspraakdatum. Van diverse leden hebben we
vragen ontvangen. Deze zijn verwerkt in de vragenlijst die we hebben opgesteld. Onze dank voor de
bijdragen!
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Communicatie

We hebben een persbericht opgesteld. Dit is door het Streekblad overgenomen met als resultaat een
mooi aantal nieuwe aanmeldingen.
Van de Waterbuurtvereniging mogen we een pagina in het volgende Spraakwater vullen. Hopelijk
lever dit een flink aantal aanmeldingen op.
De nieuwsbrieven van de Waterbuurtvereniging worden helaas niet heel goed gelezen, zo blijkt uit
navraag die we hebben gedaan. Daarom blijft het belangrijk dat u als lid/belangstellende ons helpt
VBEL bij buurtbewoners onder de aandacht te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door deze nieuwsbrief
te delen met buren en andere bekenden.
Tenslotte, zijn we bezig een flyer te maken die we huis-aan-huis in de buurt gaan verspreiden.
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Voortgang bestuur

Bij het bestuur heeft ledenwerving nog steeds veel aandacht nodig. Daarnaast zijn er diverse lopende
zaken waarvoor we afhankelijk zijn van derden, zoals het gesprek met de wethouder, onze
subsidieaanvraag en een aanvraag die we hebben gedaan om tegen lage kosten dataopslag van
Google te kunnen gebruiken.
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Contributiebetaling

Als u zich naar aanleiding van het persbericht in het Streekblad heeft aangemeld, ontvangt u
binnenkort ons verzoek de contributie te betalen. De leden die zich eerder hebben aangemeld
hebben dit verzoek al gekregen en hebben in de meeste gevallen inmiddels betaald.
Voor vragen over de contributie en de betaling kunt u contact opnemen met de penningmeester,
John de Ronde, via penningmeester@vbel.org
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Contactgegevens

Voor alle vragen over de vereniging, kunt u een mail sturen naar info@vbel.org
Op de VBEL-website (www.vbel.org ) staan de telefoonnummers van de bestuursleden op de pagina
Over Ons.

