Vereniging Waardeiland

Ons prachtige Waardeiland heeft ongeveer
1.000 bewoners
die in 465 huishoudens wonen.

Activiteitenagenda 2019
Ook dit jaar zal Vereniging Waardeiland weer tal van leuke activiteiten
organiseren. Voor jong en oud. Met uw hulp natuurlijk. Dit zijn de
voorgestelde data. Reserveer de data vast. Het wordt een mooi jaar.
14 april 2019

Paaseieren

21 juni 2019

Zomerborrel

29 juni 2019

Sloepentocht

14 september 2019

Zomer BBQ

21 september 2019

Nationale Burendag

1 november 2019

Halloween

7 december2019

Kerstlichtjes ontsteken

7 december2019

Kerstmarkt

10 januari 2020

Nieuwjaarsborrel

Maart 2020

Algemene Leden Vergadering

Een paar weken voor het event wordt u op de hoogte gehouden via de
Nieuwsbrief of via onze website. Dan krijgt u meer informatie en kunt u zich
inschrijven. Wij hopen u dan natuurlijk ook te zien.
Vereniging Waardeiland
van
voor
door
met
onze leden

Bijna 300 huishoudens zijn met plezier
lid van onze Vereniging.
Bent u al lid van de Vereniging Waardeiland?

Vereniging Waardeiland

Vereniging Waardeiland
Geachte medebewoner/medebewoonster van het Waardeiland,
Zoals u wellicht weet, hebben de bewoners van het Waardeiland decennia
geleden de Vereniging Waardeiland opgericht.
De doelstelling van Vereniging Waardeiland is “het behartigen van de
gezamenlijke woonbelangen en leefbelangen van bewoners en eigenaren van
een woning op het Waardeiland”. Dit doen we door nauw contact te hebben
met de Gemeente, Stedelijk Beheer, de Wijkagent, de lokale pers en andere
Buurtverenigingen.
In 2018 is een nieuw bestuur van de Vereniging aangetreden. Het nieuwe
bestuur wil nog meer aandacht geven aan het versterken van de sociale
cohesie op het Waardeiland en een grotere bijdrage leveren aan de veiligheid
en het woongenot op het Waardeiland.
Het credo dit jaar is dat de Vereniging VAN de leden is. Ooit opgericht om de
individuele krachten te bundelen en invulling te geven aan de doelstelling van
de Vereniging. Daarnaast is het bestuur er VOOR de leden. Niet om tegen te
klagen maar om te helpen de Vereniging op een positieve wijze in stand te
houden. Want zonder bestuur is er geen Vereniging. Ideeën, wensen, nieuwe
gedachten worden vanuit de Vereniging bij het bestuur aangebracht en MET
de leden besproken en wel of niet ten uitvoering gebracht. U bepaalt wat we
als Vereniging zinvol vinden en wat we MET u initiëren. Als laatste is van
belang dat het bestuur de kar niet alleen kan trekken. Het bestuur faciliteert
daar waar ze kunnen maar de uitvoering van de festiviteiten gebeurt DOOR
de leden. Vorig jaar is dat goed ingezet gezien de grote opkomst bij de diverse
events.
Word nu lid en help mee de woonbelangen, veiligheid en samenhang tussen
u en uw medebewoners nog verder te versterken. Een mooie uitdaging voor
ons allen. Schrijf u vandaag nog in.

Vereniging Waardeiland
Met dit formulier (of via www.waardeiland.nl) schrijft u zich in voor het
betaalde lidmaatschap van Vereniging Waardeiland. Uw gegevens worden
daarvoor volgens de AVG-voorwaarden opgeslagen. Alleen eigenaren of
huurders van woningen op het Waardeiland kunnen lid worden. De
contributie voor 2019 bedraagt € 20,-. Daarmee heeft u stemrecht tijdens de
ALV en kunnen u en uw gezinsleden meedoen met alle events zoals
zomerborrel, sloepentocht, BBQ, nieuwjaarsborrel, Halloween en meer.
man
vrouw
Voorletters______________Voornaam__________________________
Tussenvoegsel(s)____________________________________________
Achternaam________________________________________________
Geboortedatum (niet verplicht)________________________________
E-mailadres (tevens uw login naam) ____________________________
Straat_____________________________Huisnummer _____________
Postcode__________________________ LEIDEN__________________
Telefoon___________________________Mobiel__________________
Bankrekeningnummer________________________________________
Ten name van_______________________________________________
Stuur mij een rekening van € 20,-.
Ik ga akkoord met een automatische jaarlijkse incasso van het
lidmaatschapsgeld en bespaar daarmee verwerkingskosten.
Ik ontvang automatisch elke maand de Nieuwsbrief. Wilt u dan niet, stuur
dan een e-mail naar bestuur@waardeiland.nl. U kunt dit formulier afgeven
of in de bus doen bij onze ledenadministratie op de Aletta Jacobslaan 52.
Meer informatie vindt u op onze website. De andere leden heten u welkom.

www.waardeiland.nl

