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Willem de Bruijn stapt op uit bestuur
Beste Gheynsparkers…
Na bijna 20 jaar diverse bestuursfuncties binnen onze buurtvereniging te hebben vervuld heb ik
recentelijk besloten om mijn bestuursfunctie per direct neer te leggen.
Dit besluit heb ik na een zorgvuldige persoonlijke afweging genomen, want de buurtvereniging
ligt mij als medeoprichter na aan het hart.
Ik ben voorstander van een ander actiever beleid met een andere invulling en het is mij niet
gelukt om daar nu een bredere invulling aan te geven.
Vanzelfsprekend blijf ik lid van onze mooie buurtvereniging en zal in die rol ook het welzijn van
het Gheynspark en haar leden en bewoners blijven ondersteunen.
Met vriendelijke groeten,
Willem de Bruijn

Reactie van het bestuur
In de bestuursvergadering van 13 mei 2014 is er een discussie ontstaan over de verdeling
van de bestuursfuncties. Willem de Bruijn stelde voor om het voorzitterschap op een
geheel andere wijze in te vullen dan tot nu toe. Na een aantal gesprekken met
betrokkenen is het uiteindelijke resultaat dat Willem gemeend heeft het
bestuurslidmaatschap per direct op te zeggen en dat het bestuur in de volgende
samenstelling verder zal gaan:
Barry van den Reek
Hein Hunnego
Jan Bagchus
Robert Giesen
Twan Spierings

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Uiteraard betreuren wij het ten zeerste dat Willem dit besluit heeft genomen en het
bestuur wil hem dan ook hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid.

Bezoekt u ook eens onze website:
www.gheynspark.nl
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Versterking bestuur door Marijn Wittgen
Na het onverwachte vertrek van Willem de Bruijn uit het bestuur, zijn wij blij dat Marijn Wittgen
ons bestuur wil komen versterken. Uiteraard moet de formele benoeming volgens de statuten
worden goedgekeurd door de Algemene Leden vergadering, welke volgend jaar april wordt
gehouden.
Tot die tijd zal Marijn als aspirant-bestuurslid aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen.

Herinnering contributie 2014
Indien u de contributie voor het jaar 2014 nog moet overmaken, hierbij ons
IBAN rekeningnummer:
NL39ABNA0451825276
t.n.v. Buurtvereniging Gheynspark Helmond
Voor volwassenen bedraagt deze € 9,-.
Voor kinderen die op de Basisschool zitten € 4,50.
Weet u niet of u al betaald hebt?? Geen nood, onze penningmeester zal binnenkort een
herinnering bij u in de bus doen.

Jaarlijkse buurtbarbecue op 28 juni!
Ook dit jaar houden we onze jaarlijkse buurtbarbecue. Dit jaar doen we dit op 28 juni a.s. vanaf
17:00 uur. We houden de BBQ op het veld voor de tweekappers en het beloofd weer een
gezellige happening te worden voor jong en oud.
Mocht Nederland zijn wedstrijd moeten spelen deze avond, dan zullen wij er voor zorgen dat
je daar niets van hoeft te missen.
Heb je nog niet ingeschreven en wil je wel meedoen ? Meld je dan aan bij Barry van den
Reek van nummer 13 of bij Marijn Wittgen van nummer 15.

Wat gaan we nog doen dit jaar?
Uiteraard op 28 juni gaan we weer barbecueën. Hopelijk hebben ook deze keer mooi weer!
Dit laatste geldt ook voor de eind augustus / begin september geplande fietstocht, met
aansluitend nog even gelegenheid om gezellig na te praten.
Op 28 september gaan we de krachten weer meten op de bowlingbaan, waarna we op 17
oktober gezellig uit eten gaan.
Onze grote kindervriend, Sinterklaas, komt op 23 november het Gheynspark bezoeken en we
sluiten het jaar af op 31 december met heerlijke, door Marijn Wittgen gebakken oliebollen.

Zomervakantie 2014
Voor diegenen die weggaan, laat het je buren weten.
Zo kunnen we elkaars huizen, in het kader van de buurtpreventie, een beetje in de gaten houden.
Verder wenst het bestuur iedereen een zonnige en prettige zomervakantie toe !!

