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Wonen en Leven gaat digitaal: 

U ontvangt deze brief omdat u lid bent van de 

bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland. We hebben het 

voornemen om steeds meer digitaal te gaan. Informatie over de 

wijk en nieuwsberichten worden niet meer in de vorm van het 

tijdschrift Nieuwsland bij u bezorgd, maar kunt u vinden op 

de wijkwebsite www.nieuwland-schiedam.nl, waarop onder het 

hoofdstuk "Instanties" ook een pagina van onze wijkvereniging 

"Wonen en Leven" te vinden is. 

 

Mocht u toch, bijvoorbeeld omdat u geen toegang heeft tot 

internet, nieuwsberichten thuis willen ontvangen, dan kunt u 

ons een brief sturen of ons bellen dan bezorgen we het bij u. 

 

Algemene Ledenvergadering: 

Wij willen u van harte uitnodigen voor onze Algemene Leden-

vergadering op donderdag 29 oktober 2015 om 16 uur op ons 

kantoor aan de Nieuwe Damlaan 646. 

Agenda 

 1. Opening en mededelingen. 

 2. Vaststelling aanwezige leden. 

 3. Notulen van Algemene Ledenvergadering van 26 juni 

2014. 

 4. Jaarverslag over 2014. 

 5. Financiën: financieel jaarverslag 2014. 

             verslag kascommissie over 2014. 

             benoeming nieuwe kascommissie. 

             begroting 2015 en 2016. 

 6. Bestuursverkiezing: 

  In 2015 zijn afgetreden Marja Spruit en Helly 

Nooijen. 

  Riet Putters treedt statutair af en is herkiesbaar. 

 7. Plannen voor de komende tijd. 

 8. Rondvraag en sluiting. 

 

Na afloop van de vergadering is er een gezellig samenzijn met 

een hapje en een drankje. 

De vergaderstukken staan binnenkort op onze pagina van de 

website www.nieuwland-schiedam.nl en liggen tevens ter inzage 

op elke dinsdagmiddag van 14-16 op ons kantoor aan de Nieuwe 

Damlaan 646. 

 

Contributie 2015: 

Voor de betaling van uw contributie over 2015 kunt u gebruik 

maken van bijgevoegde acceptgirokaart. Ook dit jaar bedraagt 

de contributie (minimaal) 7,50 euro per jaar. 

Betaalt u via internetbankieren vergeet dan niet uw postcode 

en huisnummer te vermelden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Joop de Beer, voorzitter 

 

tel.: 010-4263822, 06-44588926; debeerjoop@gmail.com 


