Beste leden en nieuwsbrieflezers,
Gezien de bijzondere situatie waar wij (en de rest van Nederland) zich bevinden
wederom een nieuwsbrief om u te informeren over de laatste stand van zaken van het
buurthuis.
Wat kunt u in deze nieuwsbrief verwachten:
->
->
->
->
->

Stand van zaken activiteiten
Algemene Ledenvergadering
Vrijwilligers
JEVAK week
Afsluiting

Stand van zaken activiteiten:
Zoals u waarschijnlijk wel hebt vernomen is de horeca nog steeds verplicht gesloten tot
en met 20 mei.
Ook het buurthuis ontkomt hier niet aan, dit houdt in dat alle activiteiten dan ook
opgeschort zijn tot en met die datum.
Het is slecht inschatten of en hoe vaak we de sluitingsdatum nog moeten verlengen, u
kunt er vanuit gaan dat wij uiteraard het uitgegeven beleid van de regering blijven
volgen.
Algemene LedenVergadering (ALV):
Normaal gesproken had de algemene ledenvergadering reeds plaatsgevonden, ook dat
hebben we voor nu moeten opschorten.
Zodra de situatie het toelaat gaan we een nieuwe datum plannen en zult u daar
schriftelijk worden geïnformeerd.
Bent u als nieuwsbrieflezer nog geen lid? Door lid te worden voor €18,- per jaar steunt u
ons buurthuis (kan door een mailtje te sturen naar secretaris@buurthuiswestend.nl en
we nemen contact met u op 😊) en kunt u de ALV bezoeken.
Daar krijgt u de laatste informatie over het afgelopen verenigingsjaar en kunt u uw
mening geven over de onderwerpen van de ALV en het reilen en zeilen van het
buurthuis. Overigens voor terugkoppeling over uw bevindingen over het buurthuis hoeft
u uiteraard geen lid te zijn. Opbouwende kritiek staan we altijd voor open.
Belangrijk om te weten is dat er enkele (en sommige niet geheel onbelangrijke) functies
vacant zijn of vacant komen.
Omdat het toch een iets andere situatie is en er misschien in deze tijd ruimte is om er
over na te denken zal ik voor u op een rijtje zetten welke dat bij de volgende ALV zijn
- 1e Secretaris (reeds 2 jaar)
- 2e Secretaris
- 2e Penningmeester
- Vicevoorzitter
- Bestuurslid algemeen
U ziet dat als deze vacatures niet gevuld gaan worden er een behoorlijk uitgedund
bestuur ontstaat en daarbij dan ook voor de bestuursleden een aardige werklast om de
zaken te regelen voor het buurthuis (en dan ook nog na deze vervelende periode waar
we allemaal mee te maken hebben).

Dat houdt ook in dat de dan zittende bestuursleden minder tijd hebben om te doen wat
ze eigenlijk het liefst willen doen en dat is activiteiten bedenken, organiseren en

ondersteunen samen met de andere vrijwilligers.
Denk u dat een van de functies wat voor u is of wilt u weten wat een functie precies
inhoudt neem dan contact op via voorzitter@buurthuiswestend.nl het mag ook via
whatsapp of sms naar telefoonnummer 0623544952 (houdt u dan wel even rekening
met enige reactietijd overdag)
Vrijwilligers:
Het afgelopen jaar zijn er een aantal vrijwilligers gestopt met hun ondersteuning van het
buurthuis of hebben aangegeven na het huidige seizoen te gaan stoppen. Nu ligt het
seizoen op dit moment stil en mogelijk starten we door de omstandigheden (als de
restricties echt nog lang gaan duren) bij aanvang volgend seizoen weer op.
Om het seizoen aan te geven, normaal gesproken eind mei, half juni stoppen de meeste
activiteiten omdat de deelnemers op vakantie gaan en worden de meeste activiteiten
rond begin september weer opgestart.
Een uitzondering hierop is de bingo deze loopt het hele jaar door daar zit geen
rustperiode in.
Door het wegvallen van deze mensen is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers die door
middel van het ondersteunen van activiteiten of door het verrichten van werkzaamheden
het buurthuis helpen. U hoeft niet gelijk te denken dat het elke week een dag of avond is
maar er zijn ook vele kleine momenten die ondersteuning kunnen gebruiken. Hier geldt
natuurlijk hoe meer vrijwilligers des te makkelijker het is om in te delen en hoe kleiner
de werklast voor een ieder. Daar wordt het alleen maar plezieriger van en u doet vele
sociale contacten op.
Wilt u eens informatie over wat er allemaal te doen is als vrijwilliger neemt u dan contact
op via voorzitter@buurthuiswestend.nl het mag ook via whatsapp of sms naar
telefoonnummer 0623544952.
Denkt u er eens rustig over na wat en of u iets kunt betekenen voor uw buurt en
medemens, zeker als straks het buurthuis weer toegankelijk is voor een ieder na deze
vervelende periode. Zeker dan willen we als buurthuis er zijn voor iedereen als
huiskamer van de wijk, echter zonder handjes gaat dat niet. Proberen kan altijd, is het
niets voor u dan zijn we in ieder geval blij en dankbaar dat u het heeft geprobeerd.
JEVAK week:
Vandaag heeft het Bestuur van de Stichting JEVAK vergaderd over de huidige situatie en
de verwachtingen aan maatregelen in de nabije toekomst voor wat betreft Covid-19.
Daarna heeft zij de JEVAK coördinatoren geïnformeerd over haar beslissing en die is
helaas niet positief.
De JEVAK weken gaan niet door bij de buurthuizen.
Het is erg sneu voor de kinderen en voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de
JEVAK.
Voor West End is het dan nog dubbelop omdat vorig jaar de JEVAK ook al niet kon
plaatsvinden omdat, ondanks mailing en flyeren, er niet genoeg vrijwilligers waren om
het verantwoord te organiseren.
Op naar 2021 dan maar, thema blijft boerderij. De JEVAK week is altijd de derde week
van de zomervakantie, zet hem alvast in uw agenda. Mocht u denken dat u misschien
wat kunt betekenen voor onze JEVAK te zijner tijd, zet u dan gelijk even een reminder
voor januari 2021 in uw agenda en dat u dan contact met ons opneemt (kan
via secretaris@buurthuiswestend.nl).

Wij zullen ook in die periode in de lucht komen voor vrijwilligers maar dan heeft u het
maar staan, drie keer op rij geen JEVAK lijkt ons geen goed plan.
Afsluiting:
Het is dit keer een behoorlijk lange nieuwsbrief geworden, op de achtergrond spelen nog
vele zaken ondanks de tijdelijke sluiting.
Dank dat u de moeite en tijd die u heeft genomen om de nieuwsbrief in zijn geheel te
lezen en misschien hebben we nog contact met elkaar naar aanleiding van de
onderwerpen in deze nieuwsbrief.
We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de stand van zaken bij ons
buurthuis ook via Facebook en onze website www.buurthuiswestend.nl
Ik hoop u snel weer te kunnen ontmoeten in ons buurthuis, uw huiskamer in de wijk
Nieuw Den Helder West
Vriendelijke groet,
Paul Veen
Voorzitter MFC West End
mail: voorzitter@buurthuiswestend.nl
Tel: 0623544952

