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Nieuwsbrief nummer: 27 – 1e kwartaal 2010 
 

Beste buurtgenoten: 
 

Het nieuwe jaar is net begonnen. Namens het 

bestuur wens ik u allen een gezond en gelukkig 

2010. We hopen dat u allen fijne feestdagen heeft 

gehad. 

In en bij deze eerste  nieuwsbrief van 2010 vindt 

u een aantal onderwerpen die van belang zijn. 

Hieronder ook de  

BABUTI BUURT ENQUETE. 
 

Meer informatie hierover vindt u ook aan de 

achterzijde deze nieuwsbriefbrief! 

 

 

 

UITREIKING NIEUWE LEDENPAS: 

Alle leden van BaBuTi vinden bij deze 

nieuwsbrief hun nieuwe lidmaatschapspas voor 

2010. Met deze lidmaatschapspas heeft u ondere 

recht op een gratis BBQ schotel tijdens de BBQ 

in augustus. 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 2010: 

Iets later dan normaal is nu ook onze 

activiteitenkalender weer bekend. Deze vindt u 

ook bij deze nieuwsbrief. 

In 2010 gaan we weer een aantal bekende 

activiteiten organiseren zoals de 

Buurtschoonmaakdag, de Nationale 

Straatspeeldag, de BBQ (met weer de bingo!), de 

kinderdisco etc. Maar ook weer de Algemene 

Ledenraadsvergadering op maandag 29 maart 

2010. Het bestuur roept u dringend op om hier 

toch aanwezig te zijn. De ledenraadsvergadering 

is een moment waar u kunt meebeslissen over 

belangrijke vraagstukken van de vereniging. Ook 

in 2010 verwachten we hier een paar belangrijke 

keuzes te moeten maken!  

 

Verder willen we tijdens de zomervakantie een 

paar extra kleinschalige speelmiddagen 

organiseren. De data worden voor de 

zomervakantie bekend gemaakt op de website en  

in de nieuwsbrieven! 

 

Verder willen we in april of mei weer een 

uitstapje organiseren. Waarheen wordt nog een 

verrassing. In een volgende nieuwsbrief wordt 

hier meer bekend over gemaakt! 

  

Ook staat de collecte voor Jantje Beton weer in 

maart op de kalender. Het is alleen niet duidelijk 

of deze door zal gaan.  De personen die in 

Zwolle de organisatie op zich namen zijn ermee 

gestopt en het is onzeker of er nieuwe mensen 

gevonden zijn die dit op zich willen nemen.  

 

We zullen we dit jaar in elk geval weer meedoen 

aan de collecte voor het Nationaal Fonds 

Gehandicapten Sport. 

 

Bewonersvereniging BaBuTi: 

Belangenvereniging voor bewoners van de: 
 

Bastertkamp 

Ten Busschekamp 

Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 
 

Adres: Ten Busschekamp 29, 8014ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014EC Zwolle 

Telefoon: 038-4603155. Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 

Redactie Nieuwsbrief: Clara Betist/René 

Holkema 
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DE BABUTI BUURT ENQUETE! 
 

 
 

Zoals in onze laatste nieuwsbrief van 2009 al 

aangekondigd willen we graag weten we de 

mening is van u als buurtbewoner. We hebben 

een enquête samengesteld waarin een aantal 

onderwerpen worden behandeld als de veiligheid 

in de buurt, de activiteiten die we organiseren 

maar ook hoe u over het bestuur denkt en hoe wij 

het doen…. 

Ook willen we graag weten wat u nog van ons als 

bestuur verwacht. Waar moeten wij onze 

‘tanden’ inzetten op het gebied van problemen in 

de buurt? 

 

CONTRIBUTIE OF VRIJWILLIGE 

BIJDRAGE? 

 

Verder is er nog het onderwerp van een eventuele 

contributie of een vrijwillige bijdrage die we 

mogelijk gaan invoeren met ingang van het jaar 

2011. Dit heeft natuurlijk wel enige uitleg 

nodig!: 

Al vanaf het begin van haar bestaan heeft het 

bestuur ervoor gekozen om geen contributie te 

heffen aan haar leden, maar de kosten te betalen 

uit verkoop bij de activiteiten.  

Wij zijn alleen door verschillende instanties als 

de belastingdienst en de KVK op gewezen dat 

indien wij als vereniging geen contributie of een 

vrijwillige bijdragen vragen aan onze leden wij 

in formele zin geen bestaansrecht hebben!  

 

Daarnaast zijn wij ook de Woonkoepel die ons 

financieel ondersteund op het gebied van 

bestuurlijke kosten  voor 2010 met zo’n 300 euro 

gekort. Wij mogen een groot deel van onze  

poliskosten en de bankkosten niet meer op hun 

begroting zetten! 

 

Daarom willen we graag daarover uw mening 

weten. Kunt en wilt u akkoord gaan met een 

contributie of is een vrijwillige bijdrage meer op 

zijn plaats!? 

 

DE BABUTI BUURT ENQUETE! 

 

DOE MEE!!!!! 
 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de 

mening van onze buurtgenoten willen wij u 

dringend vragen (ZOWEL LEDEN ALS NIET 

LEDEN!) deze enquete in te vullen (het kost 

slechts een paar minuten tijd) en bij één van de 

bestuursleden in de brievenbus te doen voor: 

 

1 FEBRUARI 2010! 
 

De adressen staan in de enquete! 

 

 
 

WIN EEN PRIJS!!!!! 
 

Uit alle serieuze inzendingen (waarbij naam en 

adres zijn ingevuld) verloten wij 3 iris cheques 

van 20 euro! 

 
 

WEBSITE 

 

Het enquete formulier is ook te downloaden op 

www.babuti.nl 

 

 

VRAGEN? 

 

Hebt u nog vragen: Dan kunt u één van onze 

bestuursleden benaderen of via de mail: 

info@babuti.nl  

http://www.babuti.nl/
mailto:info@babuti.nl

