't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven, Tel. 040 2811737

Nieuwsbrief November 2015
Voor alle vrijwilligers en gebruikers van wijkcentrum ’t Oude Raadhuis.

Namens het bestuur:
De WCR is weer verschillende keren bij elkaar geweest en heeft de volgende zaken
besproken/besloten:

o Als bedankje voor al uw werkzaamheden dit jaar wil het
bestuur u en uw partner graag uitnodigen op Vrijdag 20
november van 20.00 uur tot +/- 24.00 uur voor een gezellige
borrel met hapje. Wij rekenen op uw komst. Mocht u echter
niet kunnen komen laat dit dan even weten via een mail naar
raadhuis@dse.nl of doorgeven aan een van de beheerders.
o Er is aan de kant van het parkeerterrein een informatiebord geplaatst waarin alle groepen
van ’t Oude Raadhuis iets kunnen ophangen. Dit kan geregeld worden via een van de
beheerders.
o Alle groepen die gebruik maken van ’t Oude Raadhuis een (nieuw) huurcontract,
sleutelcontract en per 1 januari 2016 code voor het alarm krijgen dat door onze secretaris
opgesteld en door beide partijen ondertekend wordt.
o Vrijwilligers alleen als ze in functie zijn in aanmerking komen voor gratis consumpties. Als
een vrijwilliger niet in functie is, maar gewoon gast, moet hij/zij net als andere gasten alle
consumpties betalen. Gratis consumpties moeten wel verantwoord worden met een briefje
in de kas.
o Alle vrijwilligers die bij ’t Oude Raadhuis op de lijst staan als vrijwilliger automatisch
verzekerd zijn tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Als u deze nieuwsbrief via de
mail heeft ontvangen staat U dus op de lijst. Nieuwe vrijwilligers of als U twijfelt of U wel op
deze lijst staat, even melden bij een van de beheerders om opgenomen te worden op de lijst
van vrijwilligers.

Organigram ’t Oude Raadhuis

Activiteiten agenda
Juni 2015 t/m 3januari 2016
Activiteit
Speelgoedbeurs
Feestavond vrijwilligers
Karaoke
Kerstmarkt ’Wasvenboerderij
Nieuwjaarsreceptie

Datum
Zondag 15 nov.
Vrijdag 20 nov.
Vrijdag 27 nov.
Zaterdag 12 december
Zondag 3 jan.

Tijd
14.00 - 17.00
20.00 - 24.00
20.00 - 23.30
13.00 - 17.30
14.00 - 17.00

WCR Leden:
Hans Baten

Voorzitter

voorzitteror@dse.nl

06-53691201

Paul Peeters

Secretaris

PJJPeeters@live.nl

06-23460538

Anjo van Vroenhoven

Penningmeester

anjo.van.vroenhoven on.nl

040-2811266

Henri van Vroenhoven

CGA

henri.van.vroenhoven@on.nl

06-55182858

Hellen Dupont

Algemeen lid

hpanhuis@hotmail.com

06-21174613

Wim Arts
Fransje Rovers
Johan Hendriks

Onderhoud
A4D, Communicatie
Orka

w.arts@on.nl
fransje@familierovers.nl
jgjhhendriks@kpnmail.nl

06-16056818
040-2811383
06-83651282

Bestuursadviseur

norbert.van.esdonk@on.nl

040-2816076

Geen lid WCR

Norbert v. Esdonk

Als bedankje voor al uw werkzaamheden dit jaar wil het bestuur u
en uw partner graag uitnodigen op Vrijdag 20 november van 20.00
uur tot +/- 24.00 uur voor een gezellige borrel met hapje. Wij
rekenen op uw komst. Mocht u echter niet kunnen komen laat dit
dan even weten via een mail naar raadhuis@dse.nl of doorgeven
aan een van de beheerders.

