NIEUWSBRIEF WIJKVERENIGING
INSCHUYTGRAAF
Mei 2018
Beste leden van Wijkvereniging inSchuytgraaf,
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van Wijkvereniging inSchuytgraaf.
Wij zien jullie graag bij een van onze activiteiten.
Heb je vragen, mail ze naar wijkvereniging@inschuytgraaf.nl
Hartelijke wijkgroet,
René, Esther Cappers, Emiel, Gabriël, Esther Kruese, Dorris en Lineke

Nieuws vanuit het bestuur
Aftreden bestuursleden
-Lineke van Spijker stopt per 1 juli as met haar functie als algemeen bestuurslid van de
wijkvereniging. Na 5 jaar actief te zijn voor wijkvereniging is het tijd om plaats te maken
voor nieuw bloed. Lineke heeft in de afgelopen jaren veel betekend voor de
wijkvereniging. Ze heeft de kaders neergezet van kerstfair, burendag/wijkfeest. Zij is
nog een jaar tijdelijk voorzitter geweest. Dank Lineke voor je fijne bijdrage
-Esther Cappers: in de afgelopen nieuwsbrief is reeds gemeld dat Esther Cappers stopt
als secretaris per 1 juli a.s van de wijkvereniging. Wij danken Esther voor haar inzet. Zij
heeft met name het paaseieren zoeken en het Sinterklaasfeest op de kaart gezet en
geregeld.
Nieuw bestuurslid stelt zich voor:
-Dorris Aleven ;ik woon sinds 2009 samen met mijn man en inmiddels 2 kindjes rijker in
Bongeren. Al langere tijd lid van de wijkvereniging en sinds kort in het bestuur, het
organiseren en van alles regelen zit in mijn bloed dus een taak die op mijn lijf
geschreven is. Op naar mooie, gezellige en vooral leuke activiteiten/ evenementen voor
en door de wijk.
Groetjes Dorris

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Woensdag 9 mei was de ALV. Ivm het niet behalen van 2/3
opkomst van de leden is er een 2e ALV gepland. Deze is op
31 mei as in MFC Omnibus om 19.30 uur. We nodigen alle
leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Inloop is vanaf 19.15 uur. In verband met het reserveren
van de ruimte willen we vragen je vóór 25 mei aan te melden
via deze link:
www.inSchuytgraaf.nl/aanmelding-ledenvergadering
Op de agenda staan voor deze 2e ALV:
- Wijziging naam wijkvereniging Schuytgraaf in
wijkvereniging inSchuytgraaf
- Ophoging maximaal aantal bestuursleden van 7 naar 9
- Aanstelling Ilona Baumler als nieuwe secretaris

Enquête
Vier studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voeren in opdracht van
wijkvereniging inSchuytgraaf een onderzoek uit om te achterhalen wat de wensen en
behoeftes zijn van de bewoners van Schuytgraaf. Je hebt ze misschien al eens zien staan
op het winkelcentrum of elders in de wijk.
Ook online kan je jouw input geven, zie hier de link naar de online
enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/L2X6YNF

Aankomende activiteit:
Wijkfeest
Op ZATERDAG 23 JUNI 2018 is het jaarlijkse wijkfeest in Schuytgraaf van 14.00-18.00
uur! (voorheen Burendag). Er zijn activiteiten voor jong en oud, zoals spellen,
kraampjes, eten, drinken en nog veel meer! De toegang is gratis. Volg onze Facebook
voor meer informatie!

