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Een tijdje geleden benaderden we u met de vraag om een
straatvereniging op te richten met de volgende doelstellingen:

*
*

bevorderen van kontakten tussen straatbewoners
belangenbehartiging naar instanties zoals bijv. de gemeente

Nagenoeg iedere bewoner beantwoordde deze vraag met JA (90%)

Als meest gewenste aktiviteit werd: straatfeest of barbeque
genoemd. Daarna volgden diverse aktiviteiten voor en met kinderen.
Maar ook kwamen er andere leuke ideeën naar voren.

Genoeg stimulans om direkt te starten. Eventueel aktieve leden
werden benaderd en daaruit zijn 3 werkgroepen samengesteld.

le. De werkgroep Kennismakingsaktiviteit.
U bent inmiddels op de hoogte van hun werkzaamheden.

2e. De werkgroep Straatinrichting. Kontaktpersoon: Lejan (nr. 46) .
Heeft een aantal ideeën opgehoest, maar wil eerst bij de
gemeente informeren naar hun plannen en de inspraakmogelijk-
heden. U wordt daar nog verder over geïnformeerd.

Je. De werkgroep Vereniging. Inmiddels is deze omgevormd tot
Stuurgroep en heeft de volgende taken op zich genomen:
-het koordineren van werkgroep-aktiviteiten.
-het vormen van nieuwe werkgroepen voor nieuwe aktiviteiten.
-het informeren van de bewoners van de Eelsmastate
-komen tot het oprichten van een vereniging

De kennismakings-middag is een goede start voor nieuwe
aktiviteiten. Hebt u goede ideeën en wilt u daar iets mee, of wilt
u gewoon iets doen? Neem dan kontakt op met de leden van de
Stuurgroep (zie verder) .

Middels een om de 5 a 6 weken verschijnend STATE-JOURNAAL willen
wij u op de hoogte houden van de verschillende bestaande en nieuw
te starten aktiviteiten. Dit nulnummer is daarvoor een eerste
aanzet.

Na de eerste aktiviteit (31 oktober) willen we ook starten met de
vereniging in oprichting. Daarvoor hebben we leden nodig, en geld.
We vragen u dan ook om nu lid te worden. De kontributie is f. 25.=
per jaar. Dit geld is bedoeld om algemene kosten te dekken
(kopieën, postzegels e.d) en wordt gebruikt voor algemene aktivi-
teiten (1 a 2 maal per jaar) .Voor 'dure' aktiviteiten of voor
aktiviteiten met een beperkte deelname kan dan per deelnemer
worden bijbetaald.

Bijgevoegd strookje kunt u invullen en samen met de kontributie
inleveren bij Tineke Pesie, (nr.44, tel.664890) of bij andere
leden van de Stuurgroep.

Ook voor vragen, opmerkingen, ideeën of het opstarten van
aktiviteiten kunt u terecht bij de leden van de Stuurgroep: Jolien
(nr.19, tel.670450) , Kees (nr.34) , Douwe (nr.38, tel.672425) ,
Lejan (nr.46) en Tineke (nr.44, tel.664890)


