1e (digitale) “Bakenesser” Nieuwsbrief 2015
Rondje Bakenes:
Op zondag 12 april 2015 heeft de werkgroep Buurtcultuur wederom
een zeer succesvol Rondje Bakenes georganiseerd. Dit keer in het
teken van “bedrijvig verleden” in de Bakenesserbuurt. Bij stralend
lenteweer konden belangstellenden langs opengestelde huizen
wandelen en een kijkje nemen. Dit werd ook door mensen van buiten
de Bakenes aangegrepen en het leverde spontane, gezellige en
aangrijpende momenten op. Het bestuur bedankt de werkgroep voor
weer een zeer geslaagd Rondje Bakenes.

Jaarvergadering:
Op maandagavond 2 maart jl. heeft in de Bakenesserkerk de jaarvergadering van de
Stichting Vrienden van de Bakenes plaatsgevonden. Het was een informatieve en gezellige
avond die werd afgesloten met een drankje. Helaas was de opkomst laag en wij als bestuur
zullen in de toekomst voorafgaand aan de vergadering meer herinneringen sturen.
Uit het financiële overzicht blijkt dat de Stichting ook afgelopen jaar een gezond financieel
beleid voerde en quitte heeft gespeeld. Helaas blijkt er ook uit dat niet alle Vrienden hun
jaardonatie hebben overgemaakt. Het bestuur doet daarom een dringende oproep aan de
Vrienden om de donatie voor 2014 alsnog over te maken. Uiteraard rekenen we graag op uw
donatie voor 2015.
De jaarvergadering biedt voor het bestuur bij uitstek de mogelijkheid om het afgelopen jaar
te evalueren, maar ook om nieuwe acties en aandachtspunten voor het komende jaar vast te
stellen en nieuwe evenementen onder uw aandacht te brengen. Uw inbreng tijdens deze
vergadering is van essentieel belang voor het bestuur. Wij, bestuur, Vrienden en bewoners
vormen samen de Bakenesserbuurt en daarom is het voor ons belangrijk te weten wat er
allemaal in de buurt speelt.
Het bestuur dankt alle werkgroepen voor hun werk en inzet van het afgelopen jaar en
verzoekt een ieder om van werkgroep acties een kort verslag te maken, zodat wij dit op de
website kunnen plaatsen. Ook danken wij iedereen die tijdens de vergadering en andere
bijeenkomsten nieuwe ideeën heeft aangedragen.
Rectificatie: tijdens de jaarvergadering is een verkeerde sheet gepresenteerd m.b.t. de
financiën. Het betrof de rekensheet met de stelposten en niet de compleet aangepaste
bedragen. Begin- en eindsaldi waren correct. De aangepaste versie is inmiddels
verwerkt/goed gekeurd en ook door gegeven aan de belastingdienst. Dank aan een
oplettende en betrokken buurtbewoonster. Aanwezigen van de jaarvergadering kunnen, bij
interesse, een nieuwe versie per mail opvragen!
info@vriendenvandebakenes.nl

Werkgroepen:
Op dit moment zijn er 5 werkgroepen actief binnen
de
Stichting,
te
weten
Buurtcultuur,
Buurtactiviteiten, Bebouwde omgeving, De Gracht
en Historisch Bakenes. Op de website staat meer
informatie over deze werkgroepen. Mocht u zich
bij een van de werkgroepen willen aansluiten, bent
u van harte welkom. Heeft u ideeën voor
activiteiten, acties of aandachtspunten, dan horen
wij dat graag.

Bestuurlijke Speerpunten 2015:
Wij gaan verder met de digitalisering, de website, de nieuwsbrieven en Facebook. Voor
Facebook zijn wij met spoed op zoek naar een content manager, iemand die onze
Facebookpagina bijhoudt en nieuwsberichten plaatst. Het is niet echt arbeidsintensief, maar
iets dat regelmatig kort aandacht nodig heeft. Wie spreekt dit aan? Graag mailen naar:
info@vriendenvandebakenes.nl
Willen die buurtgenoten (of belangstellenden) met een
Facebook account ons like-en? Dank hiervoor. Hierdoor
zijn we in staat om een breder publiek te bereiken!
Wij werken hard aan een flyer, zodat wij meer mensen kunnen bereiken en op de hoogte
kunnen stellen van onze activiteiten. Hoe meer Vrienden hoe meer vreugd! We kunnen al
onthullen dat ons aller Gerrie Hondius een belangrijk aandeel heeft in de totstandkoming
ervan! De flyer zal onder andere in de Kerk, de Boekwinkel en het Teylertje te vinden zijn.
Tijdens het Bakenesser Buurt Borrel zal er dit jaar voor het eerst een ‘Bakenesser Bikkel’
worden uitgereikt en in het najaar kunnen we genieten van de Bakenesser Hap & Stap. Over
beide meer in de volgende nieuwsbrieven, de site en op Facebook.
Tot slot pakken wij de suggestie uit de buurt op om het onderhoud, de verlichting en het
klokwerk van de Bakenesserkerk onder de aandacht te brengen. Wij houden u op de hoogte.
Ook zullen wij de verdere samenwerking met de Wijkraad Binnenstad zoeken. De Wijkraad
vergadert iedere derde woensdag van de maand vanaf 20:00 uur. Wij zoeken hierin
ondersteuning, d.w.z. vrienden die maandelijks namens het bestuur deze vergaderingen
willen bijwonen en hiervan een kort, schriftelijk verslag wil maken. Hoe meer vrienden zich
hiervoor aanmelden, hoe beter. Zo hoeft niet steeds dezelfde persoon elke
wijkraadvergadering bij te wonen. Met hulp van de vrienden kunnen wij, als Stichting
Vrienden van de Bakenes, onze continue aanwezigheid waarborgen.

Lief & Leed:
Het bestuur heeft besloten om een lief en leedpotje in het leven te
roepen. Bij geboorte, huwelijk en overlijden zullen wij vanuit de
stichting van ons laten horen bij onze vrienden door middel van
een kaartje of anderszins. Wilt u zo vriendelijk zijn ons van ‘lief &
leed-gebeurtenissen’ in de Bakenesserbuurt op de hoogte te
stellen? Stuur een berichtje naar info@vriendenvandebakenes.nl
of benader persoonlijk een van de bestuursleden.

Tot slot:
Het uitgebreide verslag van de Jaarvergadering kunt u een dezer dagen op onze website
vinden en downloaden.
Het bestuur roept alle Vrienden op om verbeterpunten, vragen, suggesties, acties etc. aan
ons te laten horen, bij voorkeur via de mail.

Bakenesser Hap & Stap
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen gaan we na de zomer genieten van de “Bakenesser Hap
& Stap”. Hiervoor zijn we op zoek naar gastadressen. Adressen waar gastvrijheid hoog in het
vaandel staat in combinatie met een lekker hapje en drankje op een leuke, bijzondere en/of
boeiende locatie.
Het is de bedoeling dat u een hapje serveert met een bijpassen drankje. Hiervoor krijgt een
(kleine) vergoeding maar voornamelijk een mooie ervaring met nieuwe kennissen/boeiende
contacten.
Geeft u uzelf op via de mail? Of neem voor meer informatie contact op met Carry Petri of
Bas Eizema (via de website, mail of facebook!).

Op zaterdag 13 juni 2015 zal
het jaarlijkse Bakenesser
Buurt Buffet plaatsvinden op
het Vrouweplein naast de
Bakenesserkerk. Houdt uw
mail, onze internetsite en
facebook goed in de gaten!

