FLYER WIJKVERENIGING VELLETRI
JAARWISSELING 2020-2021
Fijne jaarwisseling
2020 was een raar verenigingsjaar. In januari hebben
we gelukkig nog onze traditionele nieuwjaar
bijeenkomst met kerstboomverbranding kunnen
houden voorafgegaan door de Nieuwjaars duik bij LACO. Na de carnavals disco
hebben we i.v.m. de COVID perikelen tot de zomer alle activiteiten geannuleerd,
en pas dit najaar waar mogelijk de draad weer opgepakt met het
gezinszwemmen, de Halloween puzzeltocht, de sinterklaas filmmiddag en de
kerst hobbymiddag. Ook als wijkvereniging hebben we alle activiteiten op een
laag pitje gezet, om geen onnodig risico op besmetting voor onze leden en
vrijwilligers te zijn. We hopen dat de COVID pandemie in 2021 de betere kant
opgaat, waardoor we volgend jaar weer meer activiteiten kunnen organiseren
en elkaar weer kunnen treffen om zo te blijven bijdragen aan de leefbaarheid en
saamhorigheid in de wijk. Voor nu wensen wij u een
hele fijne jaarwisseling, alle goeds en een hele goede
gezondheid toe voor 2021. Blijf gezond, pas goed op
jezelf en zorg goed voor elkaar.

Algemene Leden Vergadering (wo 13 jan)
Eenmaal per jaar organiseert Wijkvereniging Velletri voor
haar leden een Algemene Leden Vergadering (ALV).
Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over
de activiteiten, de financiën en over toekomstige
ontwikkelingen. Tijdens de komende ALV zullen we
terugblikken op zowel 2019 als 2020, aangezien de ALV
in 2020 steeds is uitgesteld i.v.m. de COVID perikelen.
De ALV is alleen bedoeld voor leden, maar u dient zich wel even tevoren aan te
melden via mail of app. U krijgt dan niet alleen de hyperlink naar de online MS
Teams meeting gemaild, maar ook iets lekkers thuisbezorgd voor bij de koffie
tijdens de ALV. Wel even opgeven dus !!

Wanneer
Wie
Waar
Opgeven
Let Op

Woensdagavond, 13 januari, 20:00-21:00 uur
Alleen voor leden v/d Wijkvereniging
Online via MS Teams, na uw aanmelding krijgt u de link gemaild.
Uiterlijk zondag 10 januari aanmelden bij Geert-Jan v Spaandonk,
via tel/app: 06-20538043 of mail: info@wijkverenigingvelletri.nl
Door aanmelding krijgt u niet alleen de Online MS Teams link, maar
ook iets lekker thuis voor bij de koffie tijdens de ALV.

Bestuurswisseling
Na 11 jaar bestuurswerk gaat Geert-Jan van
Spaandonk tijdens de ALV van wo 13/1 de
voorzittershamer overdragen aan Rob Zoontjes. Ook
binnen het bestuur zijn een aantal taken herverdeeld.
De bestuur indeling ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator gezinsactiviteiten
Coördinator kinderactiviteiten
Coördinator jeugdactiviteiten
Coördinator volwassenactiviteiten
PR & Communicatie
Ledenadministratie

Rob Zoontjes
Frans-Jeroen van Oudheusden
Koen Roks
Joyce Dogge
Hilde Uijtdewilligen
Jolanda van Beers
Mirjam van Aken
Mijntje Mol
Gonneke Kers-Buijs

Nieuwe website
Ondanks dat veel activiteiten het afgelopen jaar op
een laag pitje hebben gestaan, is er achter de
schermen hard gewerkt aan een nieuwe website voor
de wijkvereniging. Deze is sinds de kerst klaar en ook
gelijk LIVE gegaan. Naast algemene informatie over
onze wijkvereniging, is ook een uitgebreide kalender terug te zien met al onze
geplande activiteiten en oud papier ophaaldata. We nodigen jullie uit om snel
eens een kijkje te nemen op: www.wijkverenigingvelletri.nl

Oud Papier ophaaldata 2021
De data voor het ophalen van het oud papier in
de wijk Velletri voor 2021 zijn bekend. Dus zet de
volgende dinsdag avonden alvast maar op de
kalender:
din 5 jan, din 2 feb, din 2 mrt, din 30 mrt, din 20 apr, din 25 mei, din 22 jun,
din 20 jul, din 17 aug, din 14 sep, din 12 okt, din 9 nov, en din 7 dec.
Voor versterking van het ophaalteam zoeken we nog enthousiaste oud papier
lopers (M/V) voor 2-3 keer per jaar. Mail naar: info@wijkverenigingvelletri.nl

Activiteiten kalender voorjaar 2021
Onder voorbehoud hebben we alvast een nieuwe activiteiten planning gemaakt:
wo 13 jan
za 6 feb
zo 7 mrt
za 20 mrt
za 20 mrt
za 27 mrt
za 3 apr
za 3 apr
wo 21 apr
zo 2 mei
do 13 mei
za 19 jun
zo 4 juli

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Carnavalsbingo
Gezinszwemmen
Landelijke opschoondag (Halderberge)
Opschoondag + Pannenkoekenfeest
Paaseieren speurtocht
Hobbymiddag Pasen
Jeugdbios (10-17 jr)
Kinderbingo
Gezinszwemmen
Gezinsuitje Duinoord (Hemelvaartsdag)
Zomerfeest en wijkbarbecue
Gezinszwemmen

Online MS Teams
Online
LACO Baarlebossche
Wijk Velletri
Wijk Velletri
Wijk Velletri
De Klinkert
Etten-Leur/Fanfare
De Klinkert
LACO Baarlebossche
Duinoord
De Klinkert
LACO Baarlebossche

* Data onder voorbehoud; er volgt tijdig een aankondiging of en wanneer de activiteit plaatsvindt

Activiteiten app
Voor onze activiteiten hebben wij ook een
ACTIVITEITEN app waarmee we snel nieuws en
informatie kunnen delen met onze leden. Mail je
naam en mobiel naar info@wijkerenigingvelletri.nl als je aan deze app wilt
worden toegevoegd.

Hopelijk tot ziens bij de activiteiten van
Wijkvereniging Velletri !!
Vragen of lid worden?
Kijk op: www.wijkverenigingvelletri.nl
Of mail naar: info@wijkverenigingvelletri.nl

