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In de Jutter van 8 september heeft de gemeente gepubliceerd dat zij het 
perceel aan de Wouwenkoplaan willen verkopen. De volledige tekst kun 
je opvragen bij info@woongroep.nl Andere gegadigden hebben 20 
dagen de tijd om te reageren. Spannend, afwachten dus. 
	 	

 

 

 

In nieuwsbrief 17 is al aandacht besteed aan een andere inrichting van 
het bestuur. 

Er is gekozen voor een coördinerend bestuur met commissies. 

Carla legt dit aan de hand van volgend schema haarfijn uit. 

 
 

Marc van Turnhout  

is druk bezig de website van de woongroep  

te vernieuwen. 

Zodra deze geheel vernieuwd is laten wij jullie dit weten. 



BESTUUR WIJ 

Bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid. Deze 
vergaderen 1x per 6 tot 8 weken. 

Daarnaast zijn er commissies: bouw, sociaal, communicatie enz.  

De commissies dienen een jaarbegroting, mits nodig, in bij het bestuur en deze wordt 
in de vergadering besproken.  

Een week voor de bestuursvergadering stuurt secretaris de agendapunten naar de 
commissies. Secretaris stuurt ook de data van de bestuursvergadering naar de 
commissies. De commissie is vrij om zich op de agenda te laten zetten om een 
update te geven. 

Ieder bestuurslid is verbonden aan een commissie. Dit betekent niet dat het 
bestuurslid in de commissie zit maar voor vragen en info uit te wisselen is deze 
bereikbaar voor de commissie. 

Voel je je aangesproken om bij één van de commissies aan te sluiten of wil je 
informatie over wat de commissie inhoud neem dan contact op met 
info@woongroep.nl  

	

	

	

 

 

 

 

bestuur

commissie	
bouw

commissie	
sociaal

commissie	
communicatie



 

De eerste officiële commissie is een feit. 

De commissie sociaal bestaat uit Henny Beentjes en Sandra Otto. 

 

Wij stelden de dames enkele vragen. 

 

Hoelang ben je al actief voor WIJ. 

 Ik ben vanaf de eerste dag bezig met de woongroep. 

 Ik ben net als Henny vanaf de eerste dag bezig met de woongroep 

Vertel eens iets over jezelf. 

 Ik heb in de zorg gewerkt en als vrijwilliger bij de (RUAS) 
ziekenomroep in het oude Velserduin. Nu ben ik gepensioneerd en 
doe aan aquarobic en tennis. 

 Ik heb in de zorg gewerkt. 

Wat is de reden dat je lid bent geworden van de woongroep. 

 Om eenzaamheid tegen te gaan en voor de gezelligheid lijkt het mij 
 fijn om in een woongroep te wonen. 

De reden dat ik lid ben geworden is dat ik erg enthousiast werd van 
de advertentie in het infoboekje van het woningbedrijf. Heerlijk om 
samen leuke dingen te ondernemen en omdat ik het fijn vind om 
mensen om mij heen te hebben. 

Wat is er zo leuk aan de commissie sociaal. 

Sandra en ik hebben al voorpret bij het uitzoeken van uitstapjes en 
leuke dingen die we met elkaar kunnen doen. 

De voorpret. 

Is het moeilijk steeds weer nieuwe activiteiten te zoeken en uit te 
werken. 

Het is een uitdaging om iets leuks en betaalbaar te zoeken voor 
iedereen. 

Het opzoeken van leuke uitjes en dergelijke. Gewoon lekker bij je 
laptop zitten en zoeken, je komt altijd wel iets tegen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar loop je tegen aan. 

Met de uitstapjes gaan best wel een aantal leden mee. Het is jammer 
dat de opkomst voor de inloopmiddag zo laag is, dat is juist zo 
gezellig om elkaar te leren kennen. 

Ik loop nergens tegenaan 

Hoe reageren de leden op jullie activiteiten. 

Als iemand een suggestie heeft voor de inloopmiddag of uitje staan 
wij daar uiteraard voor open. 

De leden reageren meestal heel leuk op de uitjes of de andere 
georganiseerde dingen. 

Wat verwacht ervan je als we straks allemaal een beetje samenwonen.  

Als we eenmaal samenwonen dan kunnen we ook gezamenlijk dingen 
afspreken, zoals koffiedrinken, samen koken en eten.   

Saamhorigheid en vooral een hoop gezelligheid.  
	

 



 

Het is voor onze huidige 
voorzitter Carla Voogt steeds 
moeilijker, zo niet onmogelijk, 
om haar activiteiten voor onze 
woongroep te combineren met 
haar baan als ambtenaar bij de 

gemeente Velsen. 
WIJ zijn daarom nog steeds 
naarstig op zoek naar een 

nieuwe voorzitter die de taken 
van Carla kan overnemen. 
Uiteraard zorgt zij voor een 

goede overdracht. 
Voor informatie kan je Carla 

bellen:  
06 155 680 37.                                    

   

 


