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Infobulletin 2015
Buurtschap “De Boskant”
In dit infoblaadje vindt U enige informatie over het reilen en zeilen van onze
buurtschap “De Boskant”.
Bewaren van dit blaadje raden wij U dan ook aan.
Eerst even het bestuur aan U voorstellen:







Voorzitter
Gemma
Penningmeester (oud papier) Jolanda
Secretariaat
Angelique
Bestuurslid
Anja
Bestuurslid
Eef
Bac afgevaardigde
Arie

vd Wijst
de Man
Schraven
Kremers
van Dongen
Verstegen

Wilgenlaan 21
Walnoot 10
Wilgenlaan 8
Haagbeuk 6
Wilgenlaan 7
Wilgenlaan 17

tel: 431622
tel: 432117
tel: 472730
tel: 432155
tel: 06-81351531
tel: 431323

Contributie
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering in overleg met de aanwezige
buurtbewoners.

0 jaar – 18 jaar
€ 1,20 p.p

18 jaar – 60 jaar
€ 7,00 p.p

Vanaf 60 jaar
€ 3,50 p.p

Contactpersoon van Uw straat
Esdoorlaan
Haagbeuk
Heideweg
Magnoliastr
Plataan
Populier
Vlierbes
Vuurdoorn
Walnoot
Wilgenlaan 1-13
Wilgenlaan 14-30

Eef van Dongen
Anja Kremers
Eef van Dongen
Angelique Schraven
Gemma vd Wijst
Anja Kremers
Jolanda de Man
Jolanda de Man
Jolanda de Man
Angelique Schraven
Gemma vd Wijst

Gezinnen mogen ook lid worden zonder de kinderen, echter de kinderen kunnen geen lid worden
zonder de ouders (m.u.v. de inwonende kinderen vanaf 18 jaar, zij kunnen wel zelf lid worden).
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Oud papier
Het oud papier zal net als afgelopen jaren opgehaald worden op de 1e zaterdag van de maand!

Verzoek van diegene die het oud papier ophalen :
Als het regent vragen zij of het oud papier zo laat mogelijk buiten gezet kan worden. Als het oud
papier al vrijdagavond buiten wordt gezet / of zaterdag ochtend al vroeg dan vallen de dozen
met oud papier uit elkaar. Oud papier wordt ALTIJD opgehaald tussen 10.00 en 12.00 uur, het
verzoek is dan ook om het papier pas even voor tienen buiten te zetten.
Nog een verzoek is om GEEN luiers e.d. bij het oud papier te gooien, U snapt zeker wel waarom ….

Wij hopen U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het Bestuur van de Buurtschap “De Boskant”

Activiteiten 2015
-

0jaar t/m groep 8
Fietstocht
Jeugd gr 6 t/m 18 jaar
Bowlen 60+
Buurtfeest
Zwarte Piet
Bloemschikken
Nieuwjaarbrunch 60+
Pronkzittingkaartjes

Bijlage:

april/mei
mei/juni
september
september
najaar
november
december
januari 2016
januari 2016

Vaste afsprakenlijst Buurtschap “De Boskant”
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Doel van buurtschap
Het doel van de buurtschap is het bevorderen van sociale kontakten in de buurt d.m.v. het
organiseren van velerlei activiteiten voor leden in alle leeftijdsgroepen.
Tevens stelt de vereniging als doel het bevorderen van het leefklimaat in de buurt en het
behartigen van de belangen van de leden van de vereniging en van de bewoners van de buurt
(klinkt misschien heel erg officieel, maar zo staat het vermeld in de statuten)
De buurtschap is officieel een vereniging, de statuten zijn in te zien bij Jolanda de Man.
Deelname activiteiten
Deelname activiteiten buurtschap “De Boskant” op eigen risico.
Voor schade of verloren gaan van eigendommen van buurtbewoners, tijdens een activiteit, kan
het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld. Ook kunnen de bestuursleden niet persoonlijk
aansprakelijk gesteld worden.
Nieuwe bewoners / lidmaatschap
Iedereen die woonachtig is in de buurschap “De Boskant”(incl. vaste partner die niet in onze
buurtschap woonachtig is) kan lid worden.
Nieuwe bewoners worden persoonlijk benaderd door de contactpersoon van de straat i.v.m.
lidmaatschap.
Naaste buren zorgen ervoor dat het bord “Welkom in de buurt” in de tuin geplaatst wordt bij de
nieuwe bewoners, minimaal 10 dagen, maximaal 6 weken (of i.o.m. desbetreffende bewoners).
De nieuwe bewoners zorgen er zelf voor dat het bord wordt teruggebracht bij Mark van de
Heuvel Wilgenlaan 6
Jaarvergadering
Aan het begin van het nieuwe jaar wordt de jaarvergadering gehouden.
Op de jaarvergadering wordt verwacht dat ieder gezin met minstens 1 lid vertegenwoordigd is.
Beslissingen, genomen op de jaarvergadering, zijn bindend. Het bestuur heeft het recht op
tussentijds wijzigen / aanpassen, ook deze besluiten zijn bindend.
Kascontrole
De kas wordt 1 maal per jaar door 2 leden van de buurtschap gecontroleerd. Deze leden
mogen geen bestuursfunctie hebben. Ieder jaar wordt 1 van de 2 leden vervangen door een nieuw
lid (dus een maximale zitting van 2 jaar).
Inzage in de boekhouding is te allen tijden mogelijk, natuurlijk altijd i.o.m. Jolanda de Man
Vrijwilligers
Vrijwilligers (die niet tot onze buurtschap behoren): krijgen een cadeaubon (uitzonderingen
worden door het bestuur beslist).
Vrijwilligers die door het bestuur gevraagd zijn om als begeleiding en / of als chauffeur mee te
gaan met een activiteit worden vrijgesteld van de entree.
Introducé
In sommige gevallen is het eventueel mogelijk een introducé mee te nemen naar bepaalde
activiteiten (b.v. een nieuwe partner). Dit natuurlijk altijd in overleg met diegene die de
activiteit organiseren. Wel willen we erop wijzen dat we hier geen gewoonte van willen maken.
De introducé betaalt geen eigen bijdrage maar het volledige bedrag wat de activiteit gekost
heeft per persoon.
Het is niet de bedoeling dat buurtbewoners (die geen lid zijn) als introducé mee kunnen, zij
kunnen gewoon lid worden.
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Geboorte
Naaste buren zorgen ervoor dat de ooievaar in de tuin komt te staan. De ooievaar moet minimaal
10 dagen op 1 adres staan, maximaal 6 weken (of i.o.m. desbetreffende bewoners). De bewoners
zorgen er zelf voor dat de ooievaar weer terug gebracht wordt bij Angélique Schraven
Wilgenlaan 8
Als er een tekort is aan ooievaars, neem dan contact op met één van de bestuursleden, zodat wij
bij een andere buurtschap een ooievaar kunnen lenen.
Overlijden
Bij overlijden van een lid van de buurtschap stuurt de buurtschap een kaart en bloemen t.w.v. 15
Euro als het bericht ons te oren komt of als we een kaart hebben ontvangen.
Jubilea
Het is gebruikelijk (niet verplicht) dat de naaste buren het huis versieren, de buurtschap deelt
niet mee in de kosten.
Prins Carnaval & Boerenbruidspaar
Als er iemand uit de buurt gekozen wordt als prins carnaval of als boerenbruidspaar dan krijgt
men van de buurtschap maximaal 23 Euro voor het versieren van de straat. Tevens verzorgt het
bestuur een uitnodiging zodat de liefhebbers gezamenlijk de straat en het huis kunnen
versieren.
Eén van de bestuursleden gaat naar de receptie om een cadeau te overhandigen t.w.v. 12 Euro
(we geven geen geld, want dat moeten de prins en het boerenbruidspaar afgeven aan de
carnavalsvereniging).
==============================================================================================
Bestuursleden
Een bestuurslid dat aftreedt krijgt als dank een bloemetje, dit bij een zitting van minimaal een
jaar. Bij een zitting van meer dan 3 jaar een waardecheque van 10 Euro + bloemetje.
Bestuursleden worden vrijgesteld van het betalen van contributie (alleen de bestuursleden, niet
het hele gezin).
Pers bestuurslid wordt er 12 Euro besteed aan een gezamenlijke activiteit (onkosten voor o.a.
benzine / telefoon / vergaderingen etc.).
==============================================================================================
Kamer van Koophandel
De buurtschap “De Boskant” staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.
17115865.
Een kopie van de inschrijving van Kamer van Koophandel is op te vragen bij Jolanda de Man , of
bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
======================================================================================
Het bestuur zal, eventueel in overleg met de leden, beslissen over de mogelijke gevallen die niet vermeld
staan deze vaste afsprakenlijst.
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