Luttelgeest, 24 september 2010
Betreft: activiteiten in Luttelgeest
Beste scholen, kerken en verenigingen,
In januari jl. is door Dorpsbelang de kadervergadering gehouden. Tijdens deze avond – waar vele
vrijwilligers en bestuursleden van diverse verenigingen aanwezig waren – is onder andere
gesproken over een activiteitenoverleg. In een eerder gehouden enquête, was het animo hiervoor
groot. Redenen hiervoor waren het bevorderen van de samenwerking, het voorkomen van dubbele
activiteiten in een (klein) dorp en mogelijk van elkaar te leren.
Als bezwaar is genoemd dat er al vele vormen van overleg zijn en een extra overleg niet direct iets
is waar men op zit te wachten. En nog belangrijker: de contacten onderling zijn goed, dus wat dat
betreft, heeft een activiteitenoverleg geen grote prioriteit. Men weet elkaar immers te vinden.
Als Dorpsbelang is dat prettig om te weten. Vandaar dat besloten is (voorlopig) geen energie te
steken in het organiseren van een activiteitenoverleg. Voorlopig, omdat – mocht blijken dat hier
vanuit de scholen, kerken en verenigingen toch behoefte aan is – wij het initiatief hier graag voor
willen nemen. Vanuit de Kadervergadering was dit ook de rol die men voor Dorpsbelang weggelegd
ziet.
Door middel van deze brief willen we nog wel een aantal dingen extra bij jullie onder de aandacht
brengen:
-

-

-

Willen jullie jaarlijks je activiteiten voor het aankomende seizoen in de zomermaanden
doorgeven geven aan zowel de redactie van de dorpskrant als aan de websiteredactie van
Luttelgeest ten behoeve van de dorpskalender? Dit geldt ook gedurende het jaar: mochten
er activiteiten bijkomen of wijzigen, dan ontvangen de redacties graag een seintje;
Willen jullie alert zijn op het aanleveren van stukjes, foto’s e.d. voor de website en
dorpskrant? De website wordt perfect bijgehouden dus dat moet geen belemmering vormen.
Voor de dorpskrant kun je materiaal aanleveren voor de 8e van iedere maand (m.u.v. juli en
augustus);
Dorpskrant: kijkopluttelgeest@hotmail.com en website Luttelgeest: info@luttelgeest.com
Willen jullie controleren of jullie contact- en adresgegevens nog juist zijn (zie ook de
website) en eventuele wijzigingen aan ons doorgeven? Mocht het secretariaat een mailadres
hebben dan ontvangen we deze ook graag.

Op deze manier – mits iedereen dit structureel bijhoudt- kan in de gaten gehouden worden dat er
geen dubbele boekingen zijn waarbij men de kans loopt dorpsbewoners te missen. Dat zou zonde
zijn van alle energie en tijd die iedereen in het organiseren van activiteiten e.d. stopt.
Mochten er nog vragen, opmerkingen of andere ideeën zijn, dan horen we deze graag!
Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Luttelgeest
Marian Uitdewilligen, Liesbeth Zonderland, Piet Koekoek, Gonny Schot, Ronald Gielleit,
Henk Swillens, Wilfried Vergeer, Petra van Driel, Marianne van Tilburg

