Het laatste nieuws van VBEL

Zoetermeer, 22 februari 2021

1.

Overzicht stand van zaken op de website

Roel Pieterman heeft een handzaam overzicht gemaakt. In dit overzicht is
beschreven waar we nu staan in de afstemming met bijvoorbeeld de
gemeente en Vidomes. Het artikel is alleen voor leden beschikbaar en is te
vinden op VBEL.org voor onze leden (inloggen vereist):
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2.

Mooie prijzen voor ledenwerving. Doe mee!

We hebben op dit moment 115 woningbezitters en 12 huurders ingeschreven
als lid. Dit is een mooi resultaat waar we erg trots op zijn, maar het is niet
voldoende. We hebben veel meer leden nodig, omdat we graag met iedereen
in de buurt het gesprek willen voeren over de energietransitie. Daarnaast
speelt ook mee dat we de inkomsten van de contributies keihard nodig
hebben.
Daarom starten we nu een ledenwerfactie en het is de bedoeling dat alle
leden

meedoen!

Hoe kunt u meedoen?
•

Ga met minstens twee buurtgenomen het gesprek aan over de
energietransitie en vraag ze om lid te worden van VBEL.

•

Uw buurtgenoot kan zichzelf aanmelden als lid op website

•

Stuur een mail met naam en adres van het nieuwe lid naar
ledenwerving@vbel.org

•

Als uw buurtgenoot daadwerkelijk lid wordt, dingt u mee naar een
unieke prijs, namelijk de unieke en fraaie VBEL mok. Per drie
geworven leden, verloten we één mok. U kunt meerdere mokken
winnen.

De actie loopt tot dinsdag 9 maart 2021 om 17:00 uur. De winnaars krijgen
10 maart bericht en we zullen de prijzen corona proef bezorgen.
Bestuursleden en belangstellenden dingen niet mee naar de prijzen. De
trekking wordt door de webmaster gedaan onder corona proef toezicht.
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3.

Programmalijn energietransitie

Op 16-2-2021 hebben de bestuursleden deelgenomen aan een overleg met
de gemeente Zoetermeer en vertegenwoordigers van diverse organisaties
over de wijze waarop de gemeente de woningeigenaren gaat ondersteunen
bij de energietransitie. Daarbij zijn mooie stappen gezet. Op dit moment is
het nog niet rijp voor communicatie. Zodra dit mogelijk is, zullen we de leden
inhoudelijk informeren. Het bestuur heeft besloten Roel Pieterman en Rudolf
Jan Heijink af te vaardigen naar het reguliere overleg dat opgestart zal
worden tussen gemeente en belangenorganisaties in Zoetermeer over de
energietransitie.

4.

Kennismaking wijkregisseur Meerzicht

Jacques van der Meer heeft een kennismakingsgesprek gehad met de
wijkregisseur. Het verslag zal op het ledengedeelte van de website worden
geplaatst.
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