Nieuwsbrief Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

Geachte leden en (nog) niet leden!
Nu het nieuwe jaar ruim twee maanden onderweg is, valt er alweer het een en ander te melden
en is daarom een nieuwe nieuwsbrief op zijn plaats.
Digitaal - Een nieuwsbrief, die trouwens niet langer ‘op papier’ verschijnt en dan in uw
brievenbus valt, maar - zoals aangekondigd - verder alleen nog maar digitaal en via de VvEN
website wordt verspreid.
Het bestuur heeft inmiddels op ongeveer twee dozijn na, de emailadressen van alle huishoudens
in haar bezit en gaat er van uit dat diegenen die hun emailadres niet hebben bekend gemaakt,
geen prijs stellen op deze informatievoorziening.
Stiwon - Het belangrijkste nieuws is, dat na de oproep en vacatures in de vorige nieuwsbrief, het
VvEN bestuur tijdens haar laatste vergadering, alle nieuw aangedragen bestuursleden van de
Stiwon unaniem heeft goedgekeurd. Dat betekent dat, op de onlangs toegetreden
penningmeester Nik Smit na, per 1 februari jl. een volledig nieuw bestuursorgaan de Stiwon zal
leiden. De onderlinge taken van de leden zal later door de Stiwon worden bekendgemaakt: Op de
website van de Stiwon zal hierover binnenkort meer te lezen zijn.
Dit is verheugend nieuws, want de maaiwerkzaamheden zijn één van de voornaamste
verantwoordelijkheden van het bestuur in het handhaven van het woongenot binnen onze wijk.
Wij zijn de heren Peter van Nimwegen, Klaas Stiemer, en Paul Kreutzer, zeer dankbaar voor hun
inzet en geleverde resultaten in de afgelopen jaren.
Vacature - Ook zal er binnen het bestuur van de VvEN een personele verandering plaatsvinden:
na ruim drie jaar zal Eric Lankhorst zijn functie als bestuurslid ‘Waterbeheer’, neerleggen. Eric
gaat naar buiten Almere verhuizen en treedt per 31 maart a.s. terug. Voor zijn functie is derhalve
een vacature vrijgekomen. Per direct zijn wij op zoek naar iemand met de onderstaande
eigenschappen:
-

Woonachtig in Noorderplassen-Oost
Ervaring in bestuurswerk, senior
Geen solist i.v.m. samenwerking bestuur, gemeente en andere partijen
Contactuele vaardigheid (opbouw relaties)
Commercieel meer dan technisch
Bereid de maandelijkse VvEN bestuursvergaderingen bij te wonen en noodzakelijk ‘huiswerk’
te doen dan wel voorbereidingen te treffen
Bereid zich te verdiepen specifiek in de problematiek van de waterplanten
In staat overdag tijd te besteden aan overleg met gemeente, waterschap, provincie, maai
aannemers e.d.
In staat in groepsverband op te komen voor de belangen van de bewoners van
Noorderplassen-Oost
Bereid zich te verbinden aan de post voor minimaal 3 jaar (i.v.m. het eigen maken van de
kennis van de problematiek en de relatie met de externe partijen)
Enig gevoel voor eigen-relativisme en humor

Graag zien wij uw reactie tegemoet op info@vvenoorderplassen.nl
Vereniging van Eigenaren Noorderplassen – Op Koers 43 – 1316 VN – Almere

Buurtapp – Op dit ogenblik hebben de bestuursleden van de VvEN een drietal verschillende
‘buurtapps’ op hun mobiele telefoon gedownload, om ervaringen, gebruiksvriendelijkheid en
algemeen nut, proefondervindelijk te testen. Zoals inmiddels bekend, is het ons streven om de
app te gaan gebruiken voor het melden van verdachte omstandigheden, het treffen van
preventieve maatregelen of calamiteitenmelding binnen de directe omgeving NoorderplassenOost, of zelfs per straat.
BoatHouse – Voor zover onze informatie nu strekt, zal met de uitbreiding/verbouwing van
restaurant de BoatHouse niet eerder worden begonnen dan voorjaar 2018.
ALV – Gelieve vast in uw agenda te noteren: op maandag 8 mei, zal er weer een Algemene Leden
Vergadering worden gehouden waarvoor u nog een uitnodiging, een agenda alsmede verdere
details omtrent locatie en aanvangstijd zult ontvangen.

Al met al begint de lente alweer te kriebelen en verheugen wij ons op het nieuwe seizoen waarin
wij ons graag weer inzetten voor het wel en wee van onze mede wijkbewoners.
Tot snel ziens!
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