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Bewoners Welzijnsvereniging
Weyeblick en omgeving

NIEUWSBRIEF

Besparende maatregelen:

Februari 2020
Beste leden, bewoners van de
Weyeblick en belangstellenden,
De winter is langzaam aan het
verdwijnen en af en toe laat het
voorjaar zich al een klein beetje zien.
Hoewel de winter zonder al te veel
uitschieters voorbij is getrokken, zijn
er bestuurlijk wel wat “pieken” te
melden over de afgelopen maanden.
We blikken even terug naar de
bestuurlijke zaken en de activiteiten:
Stroomstoring
signaal:

/

verholpen, echter hierdoor werd ook
duidelijk dat het steeds wegvallende TV
signaal in de maanden hiervoor ook aan
deze storing te wijten is geweest. Dat
probleem was inmiddels door Kees en Leo
verholpen door een UTP-kabel te
verbinden tussen router en TV ontvanger.

wegvallend

TV

Heel recent is de afrekening van de Delta
gekomen en door o.a. de digitale en op app
bestuurbare thermostaat, heeft dit geleid tot
een flinke gasreductie waardoor we € 12,00
minder termijnbedrag gaan betalen per
maand.
Er is ingegaan op een scherpe aanbieding
van Tele2 voor het internet en TV
abonnement – besparing € 10,00 per
maand.

Even een terugblik op enkele activiteiten en
een blik voorwaarts in 2020.



Kerstdiner:

Afgelopen keer anders van opzet, namelijk
het voor- en nagerecht zelf gemaakt en het
hoofdgerecht en de bijgerecht van een
cateraar, namelijk slagerij Maros uit Goes.

Tijdens het maken van de Kerststukjes in
december jongstleden, viel zonder enige
aanleiding alle stroom weg in de
gemeenschapsruimte en keuken. Door
snel te improviseren met verlengsnoeren
en haspels via de slaapkamers kon de
activiteit gelukkig wel verder gaan en via
L’Escaut stond de volgende dag de
monteur voor de deur. Bleek dat in het
verleden bij de aanleg van de router voor
TV en internet een verkeerde snoer was
getrokken naar de meterkast. Dit was snel

Het buffet was zeer ruim uitgevoerd en aan
het eind van de maaltijd was er nog
voldoende vlees- en visgerecht over zodat
de liefhebbers nog een “doggy bag” mee
naar huis konden nemen.
Op de website www.weyeblick.nl tref je
onder de pagina “Media Galerij” een
uitgebreid fotoverslag van het Kerstdiner.



Nieuwjaarsreceptie:

Onder het genot van een glas
champagne of prosecco hebben veel
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leden in de namiddag van 4 januari
2020 de nieuwjaarsreceptie bezocht.
De voorzitter heeft namens het bestuur
een terugblik op 2019 verwoord en een
vooruit gekeken naar 2020 en de
bestuurlijke zaken benoemd die spelen.
De volledige tekst vind je op de site
onder de pagina “Laatste Nieuws”.

Voor de reguliere en lopende activiteiten
verwijzen we gemakshalve naar de
toegezonden agenda, en op de vaste
“activiteitenpagina” op onze website
www.weyeblick.nl.

Van de bestuurstafel:

Mosselmaaltijd:
Vanwege
het
succes
van
de
mosselmaaltijd in november zullen we dit
nogmaals doen en wel eind maart.

Paella:
Dit wordt een nieuwe thema maaltijd wat
ook voor de koks een uitdaging wordt. Staat
nog op de agenda voor eind april, maar zal
begin mei worden.

Vacatures in het bestuur:
Nog steeds zijn de vacatures niet ingevuld
maar we houden hoop. Met z’n drieën lukt
het wel maar hulp zou toch welkome zijn.

Rondvaart havens Vlissingen:
Verleden zomer hebben we dit uitje moeten
afblazen omdat door een communicatie
fout de boeking bij de rederij “tussen wal en
schip” was gevallen. Voor dit jaar hebben
we een nieuw datum geprikt en vastgelegd
en wel zaterdag 25 juli 2020 om 13.00
uur. Noteer deze datum alvast in uw
agenda als u mee wilt. Maximaal 25
personen kunnen mee. Is een gratis
rondvaart die vertrekt vanaf de kade bij het
Stationsplein te Vlissingen.



Bustocht 2020:

Het bestuur is voornemens om wederom
een bustocht te organiseren gevolgd door
een diner, als de financiele tegenwind een
beetje is gaan liggen. We houden jullie op
de hoogte.

Subsidie 2020:
Normaliter ontvangen we eind van het
kalenderjaar de subsidietoekenning van
het aanstaande jaar, echter door
achterstanden bij de gemeente is dit
uiteindelijk pas 19 februari geworden dat
we de subsidietoekenning binnen hadden
voor 2020. Helaas ook dit jaar € 500,00
minder als voorgaand jaar, echter dit was al
eerder aangekondigd (in 4 jaar € 2000,00
minder, = 4 stappen van € 500,00). Dit is
de derde stap !!

Gemeentelijk aanslagen:
T.a.v. leden:
(zie de per mail of fysiek verstrekte
Nieuwsbrief)
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Huurverlaging accommodatie:
T.a.v. leden:
(zie de per mail of fysiek verstrekte
Nieuwsbrief)

Jaarrekening 2019 / subsidie 2021:

De meeste leden hebben hun contributie
2020 al overgemaakt hetzij eenmalig of per
kwartaal of per maand.
Voor diegene die bij het lezen van dit stukje
denkt, o ja, dat moet ik nog even doen –
hierbij ons nr. NL73 RABO 0308 1317 54,
onder vermelding van ”contributie”. Alvast
onze dank.

Ten
behoeve
van
de
Algemene
Ledenvergadering in mei, is het Bestuur
begonnen met het samenstellen van de
Jaarrekening en Bestuurlijk verslag 2019
welke onderdeel zijn van de nieuwe
subsidie aanvraag voor het volgende jaar
2021.

Verhuur slaapkamer(s):

Overlijden Corry Uijlenbroek.

De verhuurtarieven voor de slaapkamers
zijn door het bestuur tegen het licht
gehouden en we hebben een (nieuw)
onderscheid gemaakt in huurprijs voor
huurders, zijnde contact van leden en
huurders die geen binding hebben met de
vereniging. Laatstgenoemde categorie
gaan circa 40% meer betalen.

Op 15 februari ontving het Bestuur het
bericht van het overlijden van ons lid Corry
Uijlenbroek. Na een kortstondig ziekbed is
Corry thuis overleden. Tijdens het
wekelijkse koffiedrinken op 20 februari
hebben de daar aanwezige leden
stilgestaan bij dit overlijden en een minuut
stilte in acht genomen om Corry te
gedenken.
De
voorzitter
en
9
leden/bewoners zijn naar de uitvaart
plechtigheid geweest op 21 februari.

Nieuwe leden:




Charlotte;
Klazien;
Frans.

We heten de nieuwe leden van harte
welkom en hopen dat zij plezier zullen
ondervinden bij onze activiteiten en de
sociale contacten.

Contributie 2020:
Het nieuwe jaar is weer begonnen en zoals
geldt voor alle verenigingen is het
component “contributie” naast subsidie één
van de financiële elementen waar een
vereniging op draait.

Sponsorkliks:
Tenslotte brengen wij dit fenomeen nog
weer even onder de aandacht omdat het
geld voor de vereniging oplevert. Helaas
wordt er nog maar mondjesmaat door de
leden aan Sponsorkliks gedacht, maar als
u iets via internet aanschaft, doe dit dan
a.u.b. via de link op de website
www.weyeblick.nl (sponsorpagina), zodat
de vereniging een commissie krijg van uw
aankoopbedrag. De meeste online winkels
doen mee. Het kost u niets extra !
Het bestuur,
Leo, Linda en Kees
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