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Nieuwsbrief nr. 001 – 2e kwartaal 2005
DE EERSTE NIEUWSBRIEF!
Geachte buurtbewoners!
Voor u ziet u de eerste nieuwsbrief, het officiële
orgaan van de bewonersvereniging. Met deze
nieuwsbrief, die normaal alleen wordt bezorgt bij
leden van de vereniging willen wij u elk kwartaal op
de hoogte stellen van de activiteiten en acties van
uw vereniging. Omdat dit de eerste nieuwsbrief is
zullen alle buurtbewoners deze ontvangen.

OPGERICHT!
Bewonersvereniging BaBuTi is op 19 april 2005 bij
Notaris Duret de Kroon uit Zwolle officieel
opgericht. Met de oprichting van de vereniging
hebben we een nog sterkere uitstraling naar de
officiële instanties als de gemeente etc.
De statuten van de vereniging kunt u krijgen via het
secretariaat of downloaden op onze website (zie
artikel hieronder)

INTERNET
Waarschijnlijk wist u al dat de bewonersvereniging een emailadres heeft namelijk
babuti@home.nl. Maar wellicht is u nog niet
bekend dat we een internetsite hebben:

Uiteraard is er weer het springkussen,
kunnen de kinderen worden geschminkt en
nog vele andere spellen!
Ook kunnen er weer leuke prijzen worden
gewonnen en als het goed weer is houden we een
waterballonnen gevecht!
1 Juni van 14.00–17.00 uur! Kom allemaal!!

NA DE STRAATSPEELDAG: FEEST IVM
EINDE ACTIE WIJKBUDGETTEN!
Na afloop van de straatspeeldag willen we graag
met zijn allen vieren dat actie wijkbudgetten is
afgelopen. In de tent bij de grote speeltuin bieden
we iedere buurtbewoner een Nasi of Bami aan en
drinken we een drankje. Voor de kinderen is er
dan patat met een kroket of frikadel! Ook houden
we een verloting van veel artikelen die door
bedrijven en winkels ter beschikking zijn gesteld.
De lootjes hiervoor kunnen de gehele dag worden
gekocht!
Het feest krijgt ook een klein beetje een officieel
karakter: Naast de pers die door de gemeente
wordt uitgenodigd zal BaBuTi o.a. wethouder
Cnossen, de SWZ, De Woonkoepel, aannemer van
Dalfsen en Wijkservicepunt Zwolle-Zuid
uitnodigen.
Vanaf ongeveer 18.00-20.00 uur!! Kom Allemaal!!

http://members.home.nl/babuti/

LID WORDEN?

Kijkt u eens op deze site. Hier vindt u ook de
nieuwste informatie over de vereniging.

Ontvangt u deze nieuwsbrief en bent u nog geen
lid van de Bewonersvereniging? Overweegt u dit
dan eens. Nu al is meer dan de helft van de
bewoners lid van de vereniging, maar willen we
uiteraard graag dat iedereen lid wordt. Zo
kunnen we mooiere en grotere activiteiten
organiseren en staan we nog sterker tegen de
officiële instanties!

1 JUNI: STRAATSPEELDAG & FEEST:
Op 1 juni is weer de landelijke nationale
straatspeeldag in Nederland. Net als de afgelopen
twee jaren zullen wij ook weer verschillende
activiteiten organiseren bij de grote speeltuin.

Vult u alstublieft de bon in aan de achterzijde van
deze nieuwsbrief en lever deze in op Bastertkamp
30.
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27 juni 2005: Eerste Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging BaBuTi
Het bestuur van Bewonersvereniging BaBuTi nodigt haar leden hierbij graag uit om de eerste algemene
ledenvergadering van haar vereniging bij te wonen. Dit op maandag 27 juni 2005 om 20.00 uur, adres ten
Busschekamp 29. U wordt vriendelijk verzocht zich van te voren aan te melden, echter dit is niet verplicht.
VOORLOPIGE AGENDA:












Opening en welkom door de voorzitter, alsmede kort historisch overzicht van de
vereniging.
Voorstel tot en indeling van nieuw bestuur met ingang van deze ALV:
- Ard Buning, ten Busschekamp 29: voorzitter
- René Holkema, Bastertkamp 30: secretaris
- Ronald Wit, ten Busschekamp 7: penningmeester
- Anton Lans, Bastertkamp 15: algemeen bestuurslid en 2e voorzitter
- Henk Kok, ten Busschekamp 19: algemeen bestuurslid
Bekendmaking en voorstel rooster van aftreden van de bestuursleden:
- Ard Buning, 6 jaar - tot ALV 2011
- René Holkema, 7 jaar - tot ALV 2012
- Anton Lans, 5 jaar - tot ALV 2010
- Ronald Wit, 4 jaar - tot ALV 2009
- Henk Kok, 4 jaar – tot ALV 2009
Financiële toelichting over boekjaar 2004 door de penningmeester.
Voorstel tot benoeming in de Controlecommissie (onder voorbehoud):
- Christine van leeuwen.
- Heleen Greeve.
Activiteitenoverzicht 2005
Rondvraag
Afsluiting

(De vergadering wordt gehouden volgens de bepalingen in de statuten. Deze zijn verkrijgbaar bij het secretariaat, via
email (babuti@home.nl) of te downloaden op de internetsite van de vereniging (zie vorige pagina))

Ja, ik zal op Maandag 27 juni 2005 aanwezig zijn op de 1 e algemene ledenvergadering van Bewonersvereniging
BaBuTi
Naam:__________________________________________Adres:__________________________________________
Lever deze bon in op Bastertkamp 15 of 30, ten Busschekamp 7, 19 of 29. Hartelijk dank.
Ik meld mij aan als lid van bewonervereniging BaBuTi: (VERGEET UW HANDTEKENING NIET AUB)
Fam/Dhr/Mw (doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam:___________________________________________Adres:_________________________________________
Postcode:________________________________________Telefoonnummer:________________________________
Ik ben wel/niet bereid om mee te doen aan activiteiten. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Datum:__________________________________________
Handtekening:
_______________________________________________________________________________________________
Het lidmaatschap is voor 2005 gratis. Jaarlijks zal door de leden in de ledenvergadering worden bepaalt of er
een contributie wordt ingevoerd. Lever deze bon in op Bastertkamp 30. U ontvangt z.s.m. een bevestiging.

