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Voor de nieuwe leden

Naar aanleiding van het artikel in spraakwater en onze eigen flyer, heeft een flink aantal
buurtgenoten zich aangemeld als lid of belangstellende. Als bestuur stellen we dit zeer op prijs. We
hebben u als lid hard nodig omdat draagvlak het allerbelangrijkste is bij alles wat we doen.
U ontvangt binnenkort een verzoek om de contributie te betalen.
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Nieuwe secretaris

Roel Pieterman is de nieuwe secretaris van de vereniging. Welkom Roel!.
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Gesprek met de wethouder

Zoals eerder gemeld, hebben we naar aanleiding van een artikel in het Streekblad wethouder
Paalvast om een gesprek gevraagd over de energietransitie in Meerzicht.
De vragen die we hebben verzameld, met dank aan de bijdragen van onze leden, staan op de website
bij de Nieuwsbrieven.
Inmiddels is een datum gepland in januari 2021.
In de voorbereiding heeft één van onze leden vragen gesteld aan Vidomes over hun plannen. Zodra
we een akkoord hebben van Vidomes op de tekst, zetten we een samenvatting van hun antwoorden
op de website. Deze antwoorden zijn onderdeel van ons gesprek met de wethouder.
Tenslotte hebben we inmiddels een eerste overleg gehad met de gemeente. Het verslag hiervan is
binnenkort voor onze leden beschikbaar.
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Ledenwerving

De laatste actie om leden te werven was een artikel in het Spraakwater (met enorme dank aan de
Waterbuurtvereniging voor de ruimte die we mochten vullen!). Dit heeft diverse aanmeldingen
opgeleverd, waaronder een belangstellende voor de secretarisfunctie. Inmiddels zijn we bezig met
een flyeractie, die nu al behoorlijk veel succes heeft.
Er is echter veel meer nodig, daarom nogmaals het beroep op u allen om VBEL te bespreken met
buurtgenoten. U kunt hiervoor de tekst van het spraakwater gebruiken of onze wervingsfolder.
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Onze bibliotheek

Er is heel veel informatiemateriaal over de energietransitie. Voor een klein deel publiceren we dit op
onze website. Als u alle details wil weten, kunnen we u toegang geven tot onze Google Drive. Dit
geldt uitsluitend voor leden en hun huisgenoten. U kunt via het contactformulier op de website of
door een mail te sturen naar info@vbel.org toegang vragen. U krijgt dan een uitnodiging. Let wel op,
deze uitnodiging moet u binnen 48 uur accepteren.
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Financiering vereniging

Zelfs voor een kleine vereniging is veel geld nodig. Het begint bij de notaris, maar ook de website,
bankrekening en ledenwerving kosten geld. De contributie die we vragen is te laag om in het eerste
jaar alle kosten te dekken. We zijn daarom op zoek naar aanvullende financiering.
Ons eerste succes is dat we door Google zijn erkend als een algemeen nuttige vereniging en we sinds
kort gratis een aantal diensten van Google mogen gebruiken.
Daarnaast hebben we bij de Gemeente Zoetermeer een subsidie aangevraagd voor de
opstartkosten. Dat geeft goede hoop dat we binnenkort de financiering tot eind 2021 rond hebben.
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Uit de IT keuken

Het is verrassend om te zien hoeveel IT je nodig hebt om een vereniging lekker te laten draaien. Het
begint met een website. Hiervoor is een hostingpakket nodig en dat moet ook beheerd worden. Dan
de site zelf, een software pakket om webpagina’s te maken, een pakket om de vormgeving te kunnen
maken en nog wat specifieke aanvullingen voor het aanmeldformulier. We hebben dit deel nu
redelijk op orde. Wel moeten we migreren naar een ander pakket voor de opmaak. Helaas is dat niet
gratis.
Een ander belangrijk onderdeel is een goed archief voor onze documenten. Met Google Drive is ook
dat nu goed geregeld, alleen voor de backups is nog een andere oplossing nodig.
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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.

