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Introductie
Van harte gefeliciteerd. U heeft zojuist besloten om u zelf even kort te verdiepen in
de mogelijkheden die Wijkvereniging Velletri te bieden heeft. Niet alleen voor de
wijk Velletri in het algemeen, maar wellicht ook voor u zelf in het bijzonder. In deze
brochure hebben we de meest relevante informatie voor u op een rij gezet.

Doelstelling
Wijkvereniging Velletri heeft als doel om de saamhorigheid en leefbaarheid in de
wijk Velletri te bevorderen. Dit doen we door het organiseren van activiteiten voor,
en de belangenbehartiging van verschillende doelgroepen in de wijk.

Saamhorigheid & leefbaarheid
Saamhorigheid en verdraagzaamheid tussen mensen begint vaak in de eigen naaste
omgeving: in je eigen huis, in de straat, op het schoolplein of met wijkgenoten bij jou
in de buurt. Samen kunnen we zo bouwen aan de leefbaarheid om ons heen.

Doelgroepen
Wijkvereniging Velletri is er primair voor alle bewoners van de huishoudens die lid
zijn van de wijkvereniging. We maken hierbij onderscheid in de doelgroepen:
 Kinderen
: personen van 0-9 jaar
 Jeugd
: personen van 10-17 jaar
 Volwassenen : personen van 18 jaar en ouder
 Gezinnen
: personen van alle doelgroepen tesamen

Activiteiten
Sommige activiteiten zijn alleen voor leden van de wijkvereniging, maar regelmatig
kunnen ook niet-leden of introducees van jong tot oud deelnemen aan activiteiten.
Deelname is voor leden van de wijkvereniging vaak gratis of tegen gereduceerd
tarief. Niet-leden betalen een eigen bijdrage of het voltarief. Lid worden dus!!

Kinderactiviteiten (0-9 jr)
Activiteiten voor de doelgroep “kinderen” zijn:
 Kinderbingo
 Kinderdisco
 Hobbymiddag
 Sinterklaasfeest

Hoe vaak?
3x/jaar
2x/jaar
3x/jaar
1x/jaar

Jeugdactiviteiten (10-17 jr)
Activiteiten voor de doelgroep “jeugd” zijn:
 Filmavond
 Indoor/outdoor activiteiten
 Jeugddisco

Hoe vaak?
2x/jaar
2x/jaar
n.t.b

Volwassenenactiviteiten (18+)
Activiteiten voor de doelgroep “volwassenen” zijn:
 Bloemschikken
 Workshops (o.a. proeverij/kookclinics/… )
 Kleiduiven schieten
 Burenbal/wijkfeest

Hoe vaak?
2x/jaar
2x/jaar
1x/jaar
n.t.b.

Gezinsactiviteiten
Activiteiten voor de doelgroep “gezinnen” zijn:
 Gezinszwemmen
 Lampionnen(spook)optocht
 Nieuwjaarsreceptie/kerstboomverbranding
 Fietsen versieren Koningsdag
 Wijkbarbecue
 Rommelmarkt

Hoe vaak?
5x/jaar
2x/jaar
1x/jaar
1x/jaar
1x/jaar
n.t.b.

Overige activiteiten
Overige activiteiten van de wijkvereniging zijn:
 Oud Papier ophalen
 PR (website/facebook/wijkblad/media/foto’s)
 Materiaalbeheer (garage/gebruiksmaterieel)

Hoe vaak?
13x/jaar
periodiek
periodiek

Samen sterk
Het meest ideaal is als veel vrijwilligers, allemaal één of meer keer
per jaar iets organiseren. Op die manier blijft het voor iedereen
leuk, worden alle doelgroepen bediend en bereiken we samen
betrokkenheid, saamhorigheid en bovenal veel leuke activiteiten.

Commissies
Elke activiteit heeft z’n eigen organisatie commissie. Vrijwilligers kunnen zo zelf
kiezen welke activiteitencommissies ze leuk vinden en wat ze daarbinnen willen
doen. De één wil alleen helpen (commissiehulp), de ander wil graag organiseren
(commissielid). Op het registratieformulier kunt u aangeven wat het beste bij u past.

Voor elk wat wils
Bij Wijkvereniging Velletri kun je op de volgende manieren “vrijwilliger” zijn:
 Commissiehulp – personen die alleen helpen bij de uitvoering van activiteiten.
 Commissielid – personen die één of meer activiteiten organiseren en uitvoeren.
 Bestuurslid – personen die alle activiteiten plannen en coördineren.
.

Bestuur









Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator gezinsactiviteiten
Coördinator kinderactiviteiten
Coördinator jeugdactiviteiten
Coördinator volwassenactiviteiten
PR & communicatie

Rob Zoontjens
Frans-Jeroen van Oudheusden
Koen Roks
Joyce Dogge
Hilde Uijtdewilligen
Jolanda van Beers
Mirjam van Aken
Mijntje Mol

Logo
Het logo van de wijkvereniging symboliseert het vroegere
cafe Velletri aan de Bosschendijk en de boom als symbool
voor de groene wijk. De stam reikt als een hand omhoog en
draagt de bladeren; als teken van de saamhorigheid tussen
wijkbewoners, iedereen is gelijkwaardig en hoort erbij.

(Steun)lidmaatschap
Alle huishoudens woonachtig in of met een relatie tot de
wijk Velletri, kunnen lid worden van de wijkvereniging.
Het lidmaatschap geldt per huisadres; alle bewoners van
dit huisadres zijn automatisch “lid” van de wijkvereniging.
Uw inschrijving geldt voor minimaal 2 kalenderjaren;
opzegging van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk.
Ook als u niet actief deelneemt aan onze activiteiten kunt
u toch lid worden/blijven; Ook als “steunlid” bent u bij ons
zijn van harte welkom! Alvast onze hartelijke dank!!

Persoonsgegevens
Per ingeschreven huisadres registeren wij alle persoonsgegevens van de bewoners
in onze ledenadministratie. Zo krijgen wij een goed beeld van onze doelgroepen en
kunnen wij die optimaal bedienen/benaderen. Uw privacy is gewaarborgd cfm AVG.

Registratieformulier
U kunt lid worden van de wijkvereniging of persoonsgegevens doorgeven/wijzigen
met het registratieformulier, welke u vindt op onze website en onze facebook pagina
of kunt aanvragen via info@wijkverenigingvelletri.nl.

Contributie
De contributie bedraagt € 9,- per kalenderjaar per huishouden. Als u lid wordt na de
zomervakantie betaalt u hiervan slechts 50% + de contributie van het volgende jaar.
De inning van de contributie gebeurt zoveel mogelijk per automatische incasso.

Internet
Website: www.wijkverenigingvelletri.nl
Facebook: www.facebook.com/wijkverenigingvelletri

Hopelijk tot ziens bij Wijkvereniging Velletri
Vragen of lid worden? Mail naar:
info@wijkverenigingvelletri.nl

