
                          Uitnodiging
Geachte BOBO leden

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Bewoners 
Organisatie Park Buitenoord en Omgeving op woensdag 13 april 2016 
De vergadering zal gehouden worden in de aula van de tijdelijke Schaepmanschool aan de Botter 
135.

Aanvang 20.00 uur, u bent vanaf 19.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee 

Drie bestuursleden zijn aftredend en twee niet herkiesbaar. 
Het betreffen de heer B.de Goey voorzitter(niet herkiesbaar) en de dames G.Chr.Dubbeldam- 
Stadler (herkiesbaar) en B. Molendijk-Berghout (niet herkiesbaar)

Indien u zich verkiesbaar wilt stellen voor één van de functies, dan verzoeken wij u dit 
uiterlijk 10 dagen voor de ALV kenbaar te maken via het secretariaat.
Twee personen zijn niet herkiesbaar en het bestuur van BOBO zou het daarom op prijs stellen als 
er zich nieuwe bestuursleden aanmelden. 
De voorzitter zal direct door de aanwezige leden worden gekozen. 

De komende tijd staat er nog genoeg te gebeuren in onze mooie wijk o.a. de school die binnenkort 
zal verdwijnen. Het zou mooi zijn als er ook wat jongere aspirant bestuursleden zich zouden 
aanmelden die met een frisse blik tegen de wijk aankijken.    

Voor de pauze zullen we het huishoudelijk gedeelte behandelen inclusief de verkiezingen.
 
Na de pauze willen we de ledenvergadering haar goedkeuring vragen voor het aanwenden van 
een deel van ons tegoed voor het opknappen van het tunneltje aan de Groene Rede. 
Dit willen we graag doen in samenwerking met de nieuwe stichting Kunstcreatief Barendrecht en 
de gemeente Barendrecht.
Het is de bedoeling dat we inzicht krijgen hoe het tunneltje er ongeveer uit komt te zien en hoe 
proces verloopt. Ons idee is het tunneltje samen met cursisten en docenten van de nieuwe 
stichting weer representatief te maken en zo het aanzien van het park en de wijk te vergroten. 
Bovendien is het een mooie manier voor de stichting Kunstcreatief Barendrecht om zich te 
presenteren.
Wij zien de kandidaatstellingen graag tegemoet en zien u op 13 april a.s.

Met vriendelijke groet,

Els Schaap-Holsheimer
Secretariaat BOBO

Ja, ik/wij kom(en) naar de ALV van 8 april a.s. met ....... personen
Naam:

Adres:
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