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Verzoek betaling contributie 2020
Aan de leden en niet-leden van de bewonersvereniging,
Mocht u nog geen lid zijn van onze Bewonersvereniging Golfpark, dan kunt u met uw aanmelding ons
ledenbestand vergroten. Wij zullen daardoor nog beter in staat zijn de belangen van u en uw
medebewoners te behartigen.
Er zijn ook dit jaar weer genoeg zaken die onze aandacht verdienen. Al 12 bewoners hebben zich bereid
verklaard tot het volgen van een opleiding voor het gebruik van een AED. Daar de gemeente Lelystad dit
jaar eventueel een subsidie geeft voor de aanschaf hiervan, zijn wij waarschijnlijk in staat met behulp van
contributie gelden er 1 extra aan te schaffen.
Of dit jaar de buurtbarbecue eind augustus door zal gaan, is op dit moment natuurlijk erg onzeker, maar als
tegen die tijd het leven weer normaal is (zonder Corona problemen), dan willen we de jubileum BBQ 2020
dit jaar alsnog groots aanpakken.
Mocht u eventuele suggesties of vragen hebben omtrent onze wijk of uw directe omgeving, schroom dan
niet ons daarvan in kennis te stellen, opdat wij e.e.a. onder de aandacht kunnen brengen van hen die daar
verantwoordelijk voor zijn.
De algemene ledenvergadering zal dit jaar op een later tijdstip plaatsvinden. Het bestuur staat weer uit 5
personen. Geert Benning is vanaf begin mei 2019 actief in het bestuur in afwachting van een formele
benoeming tijdens een volgende ALV van de Bewonersvereniging Golfpark. De functie van het secretariaat
wordt dan nog nader ingevuld.
De jaarlijkse contributie is, net als in 2019 voor 2020 vastgesteld op € 15,-. Wij verzoeken u als lid de
contributie van dit jaar over te maken op de bankrekening van de vereniging onder de vermelding van uw
naam en huisnummer en de mededeling “contributie 2020”.
Let op: ons banknummer is gewijzigd:
NL12 RABO 0350 2448 20, t.n.v. Bewonersvereniging Golfpark
Wij zien uw bijdrage graag spoedig tegemoet, waarvoor onze hartelijke dank.

Namens het bestuur,
Greet Wintershoven

