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Beste leden,
Agenda 2021
In oktober zijn we na een korte pauze weer gestart met de kledinginzameling. Wat fijn
dat u allen nog wat kleding op zolder had bewaard. We hebben hiermee weer een
mooi bedrag opgehaald voor de vereniging.
Ook willen we de leden bedanken die hun stemmen van Rabobank Club Support aan
onze vereniging hebben gegeven.
Helaas zijn we door de opleving van de pandemie weer gedwongen om een stap terug
te nemen bij het organiseren van de activiteiten. Voor dit jaar staat alleen nog het
oliebollen bakken op de planning. We willen de komende weken afwachten wat de
ontwikkelingen zullen zijn. Maar als we een mogelijkheid zien om dit door te laten
gaan dan willen we die gaan gebruiken. We wachten in spanning af.
Bestuur:
Met ingang van 2022 zal Willyanne van den Biggelaar helaas stoppen met haar taken
binnen het bestuur. Willyanne heeft vanaf 2014 in het bestuur gezeten en haar
steentje bijgedragen aan verschillende activiteiten zoals de straatspeeldag, de
kofferbaksale, het jubileum in 2019 en het jeugdkamp. We willen Willyanne heel
hartelijk danken voor haar inzet.
Hebt u ook zin om ons te helpen met het organiseren van activiteiten. Informeer eens
bij het bestuur. We zijn blij met u!
Financieel verslag en activiteitenoverzicht 2020:
Afgelopen jaar is de ledenvergadering komen te vervallen. Toch willen we u graag een
overzicht geven van de financiën en activiteiten die we in 2020 nog hebben kunnen
organiseren. U vindt deze informatie in de bijlage bij dit Looeindje.
Enquête jeugdcommissie:
Afgelopen maand hebben de jeugdleden en hun ouders een enquête ontvangen.
Door het invullen van deze enquête hopen we meer zicht te krijgen op ervaringen en
behoeftes ten aanzien van de jeugdactiviteiten binnen de buurtvereniging. In het
voorjaar willen we nog een brainstormsessie houden met enkele ouders om te kijken
hoe we hier het beste op in kunnen spelen.
Oliebollen bakken 31 december:
We willen alvast inventariseren wie er mee willen helpen met het bakken en
verkopen van de oliebollen. Mocht de activiteit door kunnen gaan dan moeten we
ons hier nu al op voorbereiden. Laat even weten waarmee je wil helpen en of je in de
ochtend/middag of hele dag wil helpen. Vele handen maken licht werk! Dus meld je
vast aan via info@looeind.nl
Discoschaatsen 21 januari:
Op deze vrijdagavond willen we met de jeugdleden in Eindhoven gaan schaatsen. We
vertrekken om 18.30 uur. Van 19.30 – 21.30 uur kan er geschaatst worden. Vind je
het leuk om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen, dan mag dit. Kosten zijn
voor leden gratis, introducee betaalt zelf de entree. Schaatsen zijn te huur bij de
schaatsbaan. Ouders die willen rijden of kunnen begeleiden mogen zich ook
aanmelden via info@looeind.nl
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Feestje?
Wist u dat wij een
feesttent, een
koffiepercolator en een
muziekinstallatie
verhuren? Kijk eens op
www.looeind.nl

Bestuur
Noud Versteden – Voorzitter (06-52560457)
Eddy de Maeyer – Penningmeester (06-41657839)
Liesbeth van Erp – Secretariaat (06-30434789)
Willyanne van den Biggelaar - Bestuurslid ( 0411-632858)
Bas Metselaar – Bestuurslid (06-19760447)
Christel van Leeuwen – Bestuurslid (06-24287528)
Secretariaat: Barrierweg 29
Bankrekening: NL10RABO0128707623
Website: www.looeind.nl
E-Mail: info@looeind.nl

