
NIEUWSBRIEF
De Nieuwsbrief verschijnt onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de Bewonersvereniging Nellestein.
Nummer 1 - februari 2016 N
Algemene Ledenvergadering
Bewonersvereniging Nellestein

Datum: maandag 21 maart.
Plaats: Zorgcentrum Nellestein, Lopikhof 1.
Aanvang: 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

Agenda
1 Opening en vaststellen agenda

2 Mededelingen en ingekomen stukken

3 Goedkeuring verslag van ALV 14-12-2015

4	 	Goedkeuring	financieel	verslag	2015	 
en verslag kascommissie

5 Kennismaking met Janne Bakker, gebiedsmakelaar Nellestein

6 Verslag commissies

7  Voorstellen nieuwe bestuurskandidaten en  
benoeming nieuwe bestuursleden

8 Rondvraag

9	 Sluiting

De ledenvergadering is openbaar.

Nieuwe bestuurskandidaten worden 10 dagen van tevoren aan de leden 
bekend gemaakt. Alleen de leden hebben stemrecht.
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Zet in uw agenda  

en komt allen!
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19
MAART

Lidmaatschap BVN
De Bewonersvereniging Nellestein (BVN) is druk bezig 
om het sociale contact tussen Nellesteiners te bevor-
deren	en	te	achterhalen	wat	de	wensen	en	behoeften	
zijn van de bewoners van Nellestein. Dit doet de BVN 
onder	meer	door	ontmoetings	bijeenkomsten	te	
 organiseren op de Burendag in september en de 5 mei 
viering. Op deze bijeenkomsten zijn alle bewoners van 
Nellestein van harte welkom, maar uiteindelijk staat of 
valt onze zeggenschap met het aantal leden dat de BVN 
vertegenwoordigt. Hoe meer leden de BVN achter zich 
heeft,	des	te	groter	de	invloed	zal	zijn	als	onderhande-
lingspartner met bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam.  

Dus bij deze de vraag: Wilt u lid van de BVN worden 
vóór 1 april 2016? Voor € 8,75 bent u een jaar lang lid.  
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer  
NL47 INGB 0007287657 en een bericht mailen of sturen 
naar de BVN met uw contactgegevens (naam, adres, 
postcode, huurder of eigenaar). Dit lidmaatschap  
is overigens persoonsgebonden. 

Contactgegevens van de BVN 

Wilt u meer weten over de BVN?
Kijkt u dan op onze website www.bvnellestein.nl  
of op Facebook  BVNellestein

Heeft u vragen of wilt u informatie met ons delen?
U kunt met de BVN in contact komen door een mail te 
sturen naar info@bvnellestein.nl maar dat kan ook per 
post naar Postbus 23637, 1100 EC Amsterdam. 

Een gebiedsmakelaar is de verbinding tussen bewoners  
van een wijk en de verantwoordelijke bestuurders en 
uitvoerders	bij	de	gemeente.	Nellestein	heeft	
inmiddels een nieuwe gebiedsmakelaar, mevrouw 
Janne Bakker en zij komt zich voorstellen op de ALV. 
Daarmee is de gebiedsmakelaar Nellestein de ogen en 
oren van de wijk Nellestein en haar bewoners. 
Belangrijk is dan ook dat een gebiedsmakelaar signalen 
ontvangt van bewoners en dat gaat makkelijker 
wanneer je elkaar kent. Mw. Janne Bakker zal op de 
ALV vertellen hoe ze de verbinding met ons bewoners 
tot stand wil brengen. Op www.amsterdam.nl/
nellestein/ kunt u haar contactgegevens vinden en 
leest u ook het laatste nieuws over Nellestein en wat er 
op de agenda staat. 

Nieuwe gebiedsmakelaar  
voor Nellestein

Word lid 
van de 
BvN!

BVN | Bewonersvereniging Nellestein | Postbus 23637 | 1100 EC Amsterdam 
KvK Amsterdam 40538956 | NL47 INGB 0007 2876 57 | info@bvnellestein.nl

Zet in uw agenda  
en neem uw buren mee!


