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Het Bestuur      

Monique Taams   Voorzitter    Dr. Keyzerstraat 29    06-30565919  

Erica Butter    Secretaris    Hooijzer 35      06-42184386  

Omar Nederlof    Penningmeester   Spoetnikstraat 25    06-25024125  

Marjan Spinder   Ledenadministatie  De Haal 49      06-10064664  

Bart Veerman    Bestuurslid    Dr.Keyzerhof 6     06-14942983  

Jan-Dirk Buijs    Bestuurslid    De Heul 31      06-54312338  

John Onrust    Bestuurslid    Draaikolk 57      06-53201360  

  

Jaarvergadering  

Donderdag 19 oktober was er de jaarvergadering in de Kantine van Manege Taams.  

Het was voor het bestuur een bijzondere vergadering.  

3 bestuursleden verlieten het bestuur, Rene Mans, Alie Root en Menno Koeman. Menno is 

14 jaar lang Voorzitter geweest. Alle 3 bedankt voor jullie bijdrage aan de vereniging. 

Nieuw toetredend aan het Bestuur zijn Marjan Spinder en John Onrust.  

Marjan Spinder  gaat de taak van Ledenadministratie op zich nemen,  Erica Butter die 

van Secretaris en Monique die van Voorzitter. John als bestuurslid.  

Volgende zaken besproken en goedgekeurd vanaf volgende Kalenderjaar:  

• Contributie wordt verhoogd naar € 6.- pp  

• Kienplankjes worden verhoogd naar € 2.—  

• Eigen bijdrage Sinterklaas per kind € 5.—  
  

Sinterklaasfeest, 25 november  

Zaterdag 25 november vieren wij ons Sinterklaasfeest bij muziekvereniging Excelsior aan 

de Twiskeweg.  

De Sint en zijn Pieten vertrekken rond 13 uur vanaf het Noordeinde bij de Fa. Horstman.  

Het feest is bedoeld van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar.  

Je kunt je opgeven door onderstaand strookje in te leveren vóór 12  november a.s bij 1 

van de bestuursleden.  

We maken er een gezellige middag van die rond 16.00 uur beëindigd wordt.  

  

Kerst kienen, 8 december  

Vrijdag 8 december is er weer onze gezellige kerst kienavond, bij Muziekvereniging  

Excelsior. Aanvang is 20.00 uur, zaal open om 19:30 uur  

Er zijn weer mooie prijzen te winnen en natuurlijk onze welbekende tombola! U kunt  

zich opgeven door onderstaande strook in te leveren vóór 1 december a.s. bij 1  

van de bestuursleden.  

  

Nieuwjaarsinstuif   

Bij deze alvast de datum voor de Nieuwjaarsinstuif:  13 januari 2018, Locatie volgt.  

  

Buurtblaadje  

Ook de buurtvereniging wil met de tijd mee gaan en bijdragen aan een beter milieu. 

Daarom gaan we dit jaar de overstap maken naar de nieuwsbrief per mail. Van de leden 

waarvan we een e-mailadres hebben, zullen we een mail sturen om te kijken of deze nog 

werkzaam is. Van wie wij dit niet hebben, zullen we benaderen. U kunt ons zelf ook 

helpen door uw e-mailadres door te geven aan ledenadministratie@bvn-oostzaan.nl  

  

Voor leden waar dit niet mogelijk is, komt het Buurtblaadje gewoon via de brievenbus.  



  

 

  

Aanmeldstrook Sinterklaasfeest zaterdag 25 november, opgeven vóór 12 

november a.s.  

  

Naam kind :…………………………………………………………………………………….  

Geboortedatum:………………………………………………………………………………..  

  

Naam kind:……………………………………………………………………………………..  

Geboortedatum:………………………………………………………………………………..  

  

Naam kind:……………………………………………………………………………………..  

Geboortedatum:………………………………………………………………………………..  

  

 

  

  

 

  

Aanmeldstrook Kerstkienen vrijdag 8 december, opgeven vóór 1 december a.s.  

  

Naam:……………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………..  

  

Naam:………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………….  

  

Naam:…………………………………………………………………………………. 

Adres:………………………………………………………………………………….  

  

 

  

  

  


