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Nieuwsbrief
Speeltuin de Bras
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering

Afgelopen vrijdag 6 juni jl. hebben we met trots het jaarverslag 2013 aan onze leden
gestuurd. In het jaarverslag leggen we op schrift verantwoording af aan onze leden
over het gevoerde beleid: Waar stonden we? Waar wilden we naar toe? Zijn we daar
aangekomen? En, niet het minst belangrijk, wat kostte die reis in 2013?
Het jaarverslag, de schriftelijke verantwoording, is onlosmakelijk verbonden aan de
algemene ledenvergadering (ALV), de mondelinge toelichting. In de ALV geeft het bestuur toelichting op
het jaarverslag en beantwoordt vragen van de leden over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.
Aansluitend worden de beleidsplannen van dit jaar besproken, met alle ruimte voor inspraak van de leden.
Dus… wilt u onze plannen horen? Wilt u onze plannen aanscherpen? Wilt u uw eigen ideeën onderdeel
laten uitmaken van het beleid? Dan bent u van harte welkom op:
Algemene ledenvergadering vereniging speeltuin de Bras
donderdag 26 juni 19:30-21:00
Als het zonnetje schijnt, dan houdt de ALV zitting in de speeltuin. Bij slecht weer verplaatst de ALV zich óf
naar het beheerdershuisje van de speeltuin, óf naar het buurtcentrum aan Brasserskade, afhankelijk van de
opkomst. Om een idee te krijgen van de opkomst willen we u vragen ons te laten weten of u voornemens
bent om te komen (handig om te weten hoeveel koffie we moeten zetten ). Dit kan via dit formulier op de
website, waarop u zonder naam of toenaam aangeeft dat u van plan bent te komen, eventueel met het
aantal personen. Uiteraard overbodig te melden, maar toch… deelname aan de ALV is uitsluitend voor
leden. Ongeveer een week voor de ALV sturen we u via een nieuwsbrief de agenda van de ALV.
We hopen op een grote opkomst!

Afwijkende openstelling
In het pinksterweekend zijn de openingstijden als volgt:
▪ Eerste pinksterdag zondag 8 juni: gesloten
▪ Tweede pinksterdag maandag 9 juni: geopend van 13:30 tot 16:30
Op zondag 22 juni is de speeltuin wegens een besloten bijeenkomst gesloten.

Vaderdagknutselen
Met het overweldigende succes van de activiteit Moederdagknutselen in gedachten (maar liefst 30!
kinderen hebben toen hun moeder in het zonnetje gezet), hopen we op een grote opkomst bij de activiteit
Vaderdagknutselen op woensdagmiddag 11 juni. Aanmelden kan via de website of bij Margo in de
speeltuin.
Tot in de speeltuin!
Bestuur speeltuin de Bras

DE SPEELTUIN
Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk
Vrijenban en omgeving in Delft een veilige,
schone, beheerde en gratis toegankelijke
speelomgeving en zet zich in voor versterking
van het saamhorigheidsgevoel in de wijk.
Word lid en steun speeltuin de Bras! Meer info
op onze website.

HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen:
Activiteiten:
Onderhoud:
Algemeen:
Fondsenwerving:
Toezichthouder:

Joke Vos
Eugenie Schomaker
Juan Zondervan
Linda Visser
Conny Hol
Willemijn Kooij
Joyce van de Stap
Jennifer Brandt
Margo van de Merwe

U VINDT ONS HIER
Locatie:
Kingstonstraat, Delft
Website:
http://speeltuindebras.nl
E-mail:
info@speeltuindebras.nl
Facebook: Speeltuin de Bras @ Facebook

KvK:
IBAN:

40398712
NL39 INGB 0004 9391 40

