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Beste eigenaren en flatbewoners, 
We realiseren ons dat het vakantietijd is, 
waardoor niet iedereen dit bericht direct zal 
lezen. 
Maar het is zó urgent, dat we toch hebben 
besloten om het bericht nu te versturen en op 
het prikbord te hangen.  
 

Het VVE-Bestuur 

Sinds september ’21 bestaat het VVE-bestuur 
uit 3 personen: Henk en Cas als beheerder en 
Miranda als administrateur.  
In de Nieuwsbrief van Oktober ’21 hebben we 
een oproep gedaan voor een nieuw 
bestuurslid. Hierop is helaas geen reactie 
gekomen. 
Tevens hadden we toen gemeld dat 
flatbewoner Jack bereid was om Henk en Cas 
te assisteren op momenten dat zij i.v.m. hun 
werk niet beschikbaar zijn. 
Cas heeft aangegeven m.i.v. 1 oktober a.s. te 
willen stoppen met zijn bestuursfunctie en 
Jack is helaas minder beschikbaar, dan hij zelf 
zou willen. 
 
Allereerst dank aan Cas voor zijn inzet en zijn 
werkzaamheden voor de VVE. Maar dit  
betekent dat wij (Henk en Miranda)  vanaf 
oktober met zijn tweeën het VVE-bestuur 
vormen. 
Wij hebben beiden een baan en doen het VVE-
werk erbij. Dit is/wordt té veel, daarom een 
zeer dringende oproep aan eigenaren en 
flatbewoners om zich aan te melden als 
bestuurslid. Voor nadere informatie kunt u 
met een van ons contact opnemen. 
Onze contactgegevens vindt u op onze 
website. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vakantie 

In verband met vakantie is: 

• Miranda in week 35 en 36 niet 

bereikbaar  

• Henk in week 36-37-38 niet 

bereikbaar 

 

 
 

Buurt-BBQ 

Op zondag 28 augustus a.s. wordt er 
voor/door de bewoners van de flat een buurt-
barbecue georganiseerd. U vind de flyer in uw 
brievenbus 
Locatie:  achter/naast de flat 
Aanvang: 16:00 uur 
 

 

Algemene Ledenvergadering 

Tenslotte nog een “safe the date”: 
Op maandagavond 31 oktober a.s zal er een 
Algemene Ledenvergadering worden 
gehouden Wilt u a.u.b. deze avond alvast 
vrijhouden. De uitnodiging met agenda volgen 
begin oktober. 
 

Even nog een opmerking van huiselijke aard. 
In de even lift heeft een van de honden zijn 
behoefte gedaan. Niet zo fris maar een 
ongelukje kan gebeuren, alleen hopen wij de 
volgende keer dat dit ook word opgedaan en 
niet laat liggen voor een ander. Dank u voor 
uw medewerking. 
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