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Nieuwsbrief

Nieuwe administratief medewerker
In de nieuwsbrief van mei konden we u berichten
dat er 82 reacties zijn ontvangen op de vacature
voor administratief medewerker. Het bestuur heeft
de selectieprocedure inmiddels afgerond en wij zijn
tot overeenstemming gekomen met de
geselecteerde kandidaat. Per 17 juni jl. is zij met
haar werkzaamheden begonnen.
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Het bestuur is op zoek naar een opvolger voor
Hans. Een opvolger die voldoende kennis heeft van
financiële zaken en voor de vereniging hier wat tijd
voor wil vrijmaken. Bedenk daarbij dat de
penningmeester ondersteund wordt door een
administratiekantoor. Hij/zij staat er dus niet alleen
voor.

Het gaat om Esther Zuierveld, veertig jaar oud. Zij
is geboren in Arnhem maar woont al lange tijd in
Nieuwerkerk aan den IJssel. Esther is getrouwd en
de moeder van twee dochters.

Omdat met Esther andere werktijden zijn
afgesproken dan met haar voorganger Mirjam zijn
ook de openingsuren van het kantoor gewijzigd.
Het kantoor is nu elke werkdag, behalve woensdag,
geopend van 11.00 tot 13.00 uur. Het bestuur
verzoekt u bij bezoek aan het kantoor hiermee
zoveel als mogelijk is rekening te houden.

Het is handig als de nieuwe penningmeester al
tijdens het laatste zittingsjaar van Hans meedraait.
Om een gevoel te krijgen waar het over gaat en om
de kneepjes van het vak te leren. Bent u het lid van
onze vereniging die het leuk vindt om wat meer tijd
in de vereniging te steken en zich aan wil sluiten bij
een leuk bestuursteam, neem dan contact op met
Hans (tel. 06-83703775). Hij kan u over deze
functie volledig inlichten. Of kom langs op het
inloopspreekuur.

Jaarafrekening

Penningmeester, iets voor u?
Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 mei
is het al aangekondigd: Hans van de Lagemaat gaat
zijn laatste jaar als penningmeester in. Hij treedt af
bij de algemene ledenvergadering van voorjaar
2014 en heeft er dan acht jaar opzitten. Dat vindt
hij wel mooi geweest. Er is meer in het leven!

Begin juli zullen de meterstanden van uw water- en
elektraverbruik en de containerlijsten worden
verwerkt door ons administratiekantoor. Dat
betekent dat u in die maand de eindfactuur over
2012-2013 ontvangt. Eventuele teruggaaf of
bijbetalingen zullen worden verrekend met uw
factuur van augustus.
Op grond van uw verbruik in het afgelopen jaar
zullen de nieuwe voorschot bedragen worden
vastgesteld.

Watermeterstanden doorgeven
Komende weken worden de meterstanden weer
opgenomen, zodat u in juli opnieuw een
eindafrekening kunt krijgen. Voor de standen van
de elektra- en gasmeter hoeft u niets te doen.
We verzoeken u wel vóór 30 juni uw
watermeterstand aan ons door te geven. Dat kan
per e-mail naar water@poldertuin-vissertje.nl met
vermelding van uw naam en huisnummer, of door
bijgevoegd antwoordstrookje ingevuld in de bus
van de vereniging te stoppen.
Indien u verzuimt uw watermeterstand aan ons
door te geven, dan zullen we uw verbruik van het
afgelopen jaar (ruim) inschatten op uw verbruik
van het jaar 2011-2012.

Een peuk zet je in vuur en vlam
Op vrijdag 31 mei om 23.30 uur ontdekte een van
onze leden bij de overburen een in brand staande
bloembak. Het lijkt redelijk zeker dat een
sigarettenpeuk daarvan de oorzaak was. Een peuk
die aan het eind van de middag in de bak was
geduwd. De bak was gevuld met zeer droge grond
(turf), en die turf is gaan smeulen en uiteindelijk in
brand gevlogen. Door snel handelen van de
overbuurvrouw kon een uitslaande brand worden
voorkomen. En daar zijn wij haar zeer dankbaar
voor.

OPROEP
Vergadering gemeenteraad Zuidplas
Op 26 juni vindt er een vergadering plaats van de
gemeenteraad van Zuidplas. Op de agenda hiervan
staat de permanente bewoning op recreatieparken.
Enkele politieke partijen hebben gevraagd om dit
onderwerp op de agenda te zetten omdat het voor
hen langzaamaan duidelijk wordt dat het
handhaven op permanente bewoning voor velen
van ons ernstige gevolgen heeft.
Het bestuur roept alle leden op deze vergadering bij
te wonen. Ook zij die zijn gedoogd of de woning
alleen voor recreatie gebruiken. Ook zij hebben er
belang bij dat de permanente bewoning zoals die
nu plaatsvindt gehandhaafd blijft. Massale
aanwezigheid vanuit onze vereniging zal een
duidelijk signaal afgeven aan de politieke partijen.

De raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal
van het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den
IJssel. De vergadering begint om 19.30 uur met de
installatie van de kinderburgemeester, waarna de
permanente bewoning aan de orde komt.
Dus nogmaals hierbij de oproep de vergadering bij
te wonen. Maar tegelijk het verzoek respect te
hebben voor hen die een afwijkende mening
hebben en ons waardige bewoners te tonen van de
recreatieparken en de gemeente Zuidplas!
Het bestuur verzoekt alle leden alert te zijn op
situaties waarbij het ontstaan van brand mogelijk
is. We zijn er dus niet met het verbod op open
vuren. Een smeulende sigaret kan al desastreuze
gevolgen hebben.

Inloopspreekuur
Het bestuur heeft besloten, ook gezien de getoonde
belangstelling, in de zomermaanden het
inloopspreekuur te beperken tot eenmaal per
maand.
Het eerstvolgende inloopspreekuur is op
dinsdag 2 juli, van 19.30 tot 20.00 uur.

Belangrijke data
 Gemeenteraad
woensdag 26 juni, vanaf 19.30 uur.
 Inloopspreekuur
dinsdag 2 juli van 19.30 tot 20.00 uur.
 Vrijwilligersdag
zaterdag 21 september vanaf 9.00 uur.

