ALGEMENE
LEDENVERGADERING
donderdag 14 april 2022

Jaarverslag 2021
Begroting 2022

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 14 APRIL 2022
Aanvang 20.00 uur – Zaal open 19:30 uur
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Opening

2

Ingekomen stukken
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Goedkeuring kort verslag Algemene Ledenvergadering 29 april 2021
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Jaarverslag 2021
Benoeming en herbenoeming bestuursleden
a. Krijn Korbee per 31 maart 2022 benoemen in de functie van 2e penningmeester.
b. Jo Ermers per 31 maart 2022 herbenoemen in de functie van penningmeester
c. Laurent Adriaanse per 31 maart 2022 herbenoemen in de functie van
2e
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penningmeester.

Financieel verslag
a. Toelichting bij het exploitatieoverzicht 2021
b. Toelichting bij de balans per 31-12-2021
c. Begroting 2022
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Verslag kascommissie en decharge Bestuur
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Benoeming Kascommissie

8

Rondvraag en sluiting

STUKKEN
De bovengenoemde stukken die in de Algemene Ledenvergadering worden behandeld
zijn vanaf 28 maart 2022 in het wijkcentrum voor u beschikbaar en kunnen daar worden
ingezien en/of afgehaald.
Ook kunt u de stukken inzien op onze website www.wvessesteijn.nl en eventueel
downloaden
RONDVRAAG
Als u gebruik wilt maken van de rondvraag, verzoeken wij u dit voorafgaande aan de
vergadering bij de secretaris kenbaar te maken. Graag een kort briefje met uw naam en
het onderwerp waarvoor u in de rondvraag de aandacht wil vragen. De voorzitter kan
dan hiermee rekening houden met de planning van de vergadering.

Kort verslag Algemene Ledenvergadering 29 april 2021
Zoals bekend waren wij op 29 april 2021 gedwongen de Algemene Ledenvergadering
(ALV) schriftelijk te houden. De leden met een e-mailadres hebben de agenda per e-mail
ontvangen en leden zonder e-mailadres hebben de agenda en bijbehorende stukken per
post ontvangen. De stukken zijn ook op onze website geplaatst waar deze waren in te
zien en te downloaden. Leden hadden tot 29 april 2021 de tijd om opmerkingen te
maken, vragen te stellen en hun stem op de voorstellen kenbaar te maken (per e-mail of
schriftelijk).
Door de coronamaatregelen moest de ALV van het jaar daarvoor, 26 maart 2020 worden
afgezegd. In de schriftelijke ALV van 29 april 2021 hebben wij u gevraagd daarvoor
begrip te hebben en u gevraagd “pro forma” (voor de vorm) alsnog in te stemmen met
de jaarstukken van de ALV van 26 maart 2020. Deze stukken waren begin maart 2020
beschikbaar gemaakt en waren niet weer opnieuw toegevoegd.
Duidelijk is dat deze werkwijze geen groot succes is gebleken. Naast de instemming met
de voorstellen van alle bestuursleden, hebben slechts 12 leden (van de in totaal
ongeveer 440 leden die een stem hadden kunnen uitbrengen) gereageerd en hun stem
kenbaar gemaakt.
In de statuten is bepaald dat de voorzitter de wijze bepaalt waarop de stemmingen in de
Algemene vergadering worden gehouden. Maar in de statuten staat ook: “Alle besluiten
waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking
van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.”
Omdat er geen enkele tegenstem op de voorstellen is uitgebracht, gaat de voorzitter (en
de overige bestuursleden) uit van “nul” tegenstemmers en de stemgerechtigden die niet
hebben gereageerd en de voorstemmers, samen aan te merken als de volstrekte
meerderheid (meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen). Juridisch misschien niet
geheel waterdicht, maar het bestuur denkt dat alle leden – gelet op de zeer bijzondere
omstandigheden - deze pragmatische oplossing wel willen accepteren.
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Wat is er dan op 29 april 2021 besloten? Hieronder nog eens de beslispunten.
PRO FORMA (voor de vorm)
1 Goedkeuring stukken Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2019, inclusief
decharge Bestuur gelet op de goedkeurende verklaring van de Kascommissie.
2 Benoeming en herbenoeming bestuursleden
a. Janny Ploeg

per 26 maart 2020 herbenoemen in de functie van Voorzitter

b. Laurent Adriaanse per 26 maart 2020 herbenoemen in de functie van
2e Penningmeester
OVERIGE AGENDAPUNTEN
3. Benoeming en herbenoeming bestuursleden
c. Roel Janssen

per 29 april 2021 herbenoemen in de functie van Coördinator
Beheer wijkcentrum.

5 Financieel verslag
a Toelichting bij het exploitatieoverzicht 2020
b Toelichting bij de balans per 31-12-2020
c Begroting 2021
6 Verslag kascommissie en decharge Bestuur
BENOEMING KASCOMMISSIE
Er is ook gevraagd of men zich voor de Kascommissie (eventueel opnieuw) wilde
aanmelden. Pierre Cox en Riet Graafland hebben zich opnieuw beschikbaar gesteld.
Daarmee is de ALV behandeld.

2

Jaarverslag 2021
INLEIDING
Dit jaarverslag wijkt enigszins af van de jaarverslagen die u van ons gewend bent. In het
jaarverslag vermelden wij normaal alle activiteiten die er in het betreffende jaar hebben
plaatsgevonden. Dit jaar dus niet. De coronapandemie heeft dit jaar (evenals in 2020)
veroorzaakt dat er aanzienlijk minder activiteiten konden plaatsvinden dan u van ons
gewend bent. U heeft in de media zelf kennis kunnen nemen van de wisselende
coronamaatregelen die veroorzaakten dat wij soms volledig moesten sluiten en soms
ervoor zorgden dat wij slechts zeer beperkt activiteiten konden laten doorgaan.
Ook dit jaar heeft het bestuur steeds geworsteld met de vraag wat te doen. Juist in een
dergelijke situatie hebben de activiteiten van de wijkvereniging een goede functie om
eenzaamheid tegen te gaan en ontspanning te bieden. Dat pleit ervoor om de beperkte
mogelijkheden maximaal te benutten. Maar de gezondheid van onze leden en vrijwilligers
weegt ook zwaar. En dat pleit er juist voor om zo voorzichtig mogelijk te zijn.
Voor het bestuur is steeds het uitgangspunt dat wij de adviezen en regels van het RIVM
en de kabinetsbesluiten opvolgen.
Wij hebben in 2021 zoveel mogelijk de activiteiten - waar wij van wisten dat zij veilig
konden plaatsvinden - laten doorgaan. De vrijwilligers verdienen daarvoor een extra
compliment, want alles was perfect door hen georganiseerd. Ook voor onze vrijwilligers
was het niet een makkelijk jaar. Ook zij moesten de sociale contacten en het actief zijn in
het wijkcentrum missen. Het is grandioos hoe goed iedereen heeft meegewerkt om alles
goed en veilig te laten verlopen waardoor op een verantwoorde wijze toch enkele
activiteiten door konden gaan.
Terugkijkend moet worden vastgesteld dat een aantal belangrijke activiteiten vele
maanden helaas niet door konden gaan. Denk aan bridge, klaverjas, country, schaken,
go en de zondagse dansmiddagen met muziek. En dat vinden wij niet alleen erg
vervelend voor al onze leden, maar ook voor de clubs en verenigingen die normaal hun
activiteiten in het wijkcentrum plaats laten vinden. Ook die clubs en verenigingen - en
hun leden - hebben natuurlijk helaas de negatieve effecten van de virusuitbraak moeten
ondervinden.
Samenvattend moet worden vastgesteld dat wij allemaal de negatieve effecten van de
virusuitbraak in meer of mindere mate aan den lijve hebben ondervonden. Hoewel op het
moment van het schrijven van dit jaarverslag nog niet alle ellende achter de rug is,
hopen wij wel dat wij in de loop van 2022 terug kunnen keren naar “normaal”.
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KOFFIESOOSACTIVITEITEN 2021.
In 2021 organiseerden wij (in de maanden dat het wijkcentrum open mocht zijn) op
vrijdagochtend de Koffiesoos. Vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur waren en naast de
koffie/thee gezellige activiteiten.
3 september optreden Cokkie
17 september en 24 september creatieve workshop sieraad maken
1 oktober vrije inloop, koffie en kaart doodelen
8 oktober optreden Cokkie
15 oktober creatieve workshop bloemenaquarel doodelen
29 oktober meezingochtend.
5 november optreden Cokkie
12 en 19 november creatieve workshop bloemschikken
26 november vrije inloop, koffie en kaart doodelen
3 december optreden Cokkie
10 en 17 december creatieve workshop bloemschikken. Kerstboompje maken
Vaste koffiesoos vrijwilligers waren Lia en Ingrid.

CLUBS EN VERENIGINGEN EN DIENSTVERLENING
Clubs van de wijkvereniging
De navolgende clubs waren met een eigen bestuur onderdeel van de wijkvereniging.
• Bridgeclub Essesteijn (BCE)
• Klaverjasclub Essesteijn (KCE)
• Country line-dance
Zelfstandige verenigingen
• Schaakclub Essesteijn (Schaakvereniging Voorburg)
• Go-club Seki
• Indische bridgeclub
• Tropen Vrienden Randstad
Cursussen/trainingen e.d.
Door derden georganiseerde activiteiten in het wijkcentrum:
• Tekenen/schilderen
• Ouderengym (iedere vrijdagmiddag, ook in de vakantiemaanden)
Dienstverlening
• Gezichtsverzorging, massage
• Schoonheidsspecialiste, pedicure
• Buurtpreventieteam
• Coaching van hoogbegaafde kinderen
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LEDENBESTAND
Het ledenbestand van de wijkvereniging zag er per 31 december 2021 als volgt uit.
• Aantal Leden (incl. partners)

578

• Aantal nieuwe leden

18

• Opzeggingen

72

• Aantal actieve vrijwilligers

38 (inclusief bestuursleden wijkvereniging)

• Aantal ereleden:
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Er zijn op het moment van schrijven van het jaarverslag, ook nog 60 leden die – ondanks
verstuurde aanmaningen – de contributie voor het jaar 2021 nog niet hebben betaald.
Deze leden worden opnieuw aangeschreven maar niet ondenkbaar is dat een groot aantal
van deze leden alsnog hun lidmaatschap zal beëindigen.
Het teruglopend aantal leden en vrijwilligers is zorgelijk. Ook hier is de grootste oorzaak
waarschijnlijk de coronapandemie. In betere tijden had de wijkvereniging ongeveer 700
leden en 60 vrijwilligers. Het grote aantal opzeggingen (72) en het grote aantal leden dat
nog geen contributie heeft betaald (60) heeft waarschijnlijk als oorzaak dat men niet deel
kon nemen aan activiteiten van de wijkvereniging, of aan de activiteiten van de club
waarvan men lid is. Hoewel te begrijpen, is dit voor de wijkvereniging erg vervelend.
Juist nu kunnen wij – meer dan ooit – de financiële steun van leden goed gebruiken. Wij
hopen dat er in de loop van 2022-2023 herstel zal optreden.

BESTUUR
De samenstelling van het bestuur was in 2021 als volgt:
Dagelijks bestuur
Voorzitter

Janny Ploeg

(herbenoemd in 2020)

Secretaris

Leen van Someren (herbenoemd in 2019)

Penningmeester

Krijn Korbee

(benoemd in 2019)

Penningmeester

Jo Ermers

(benoemd in 2019)

Bestuursleden
2e Penningmeester

Laurent Adriaanse (herbenoemd in 2020)

Coördinator Activiteiten

Vacature

Coördinator Beheer wijkcentrum

Roel Janssen

Public Relations (incl. webmaster)

Vacature

(herbenoemd in 2021)

Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door de volgende medewerkers
Bestuursadviseur

Wim Borsboom

Verhuur zalen

Ab Lenson

Coördinator Vrijwilligers

Annie Génin

Voorzitter Evenementencommissie

Martine Swärtz

Ledenadministratie

Ria Augustijn

Beheerder fooienpot

Anneke Borsboom

Adviseur onderhoud en inrichting gebouw

Gert Esmeijer
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Toelichting
• Leen van Someren (secretaris) heeft in de ALV van 2021 al aangegeven (om het
bestuur in staat te stellen tijdig op zoek te gaan naar een nieuwe secretaris) zich in
2022 niet opnieuw verkiesbaar te zullen stellen. Ondanks wervingsacties zijn wij er
nog niet in geslaagd een nieuwe secretaris aan te stellen.
• Krijn Korbee is als penningmeester (samen in een tandem-constructie met Jo Ermers)
lid van het Dagelijks Bestuur (DB). Als uitkomst van een nadere taakverdeling tussen
Krijn en Jo, is door hen overeengekomen dat Krijn niet langer lid zal zijn van het DB.
Krijn wordt dus nu als bestuurslid 2e penningmeester.
• Het bestuurslid Coördinator Activiteiten heeft als belangrijkste taak het verhuren van
de diverse zalen. Omdat deze vacature, ondanks wervingsacties, tot nu te niet kon
worden ingevuld, heeft Ab Lenson de taak van de verhuur op zich genomen. Hoewel
Ab geen bestuurslid is, zijn wij uitermate dankbaar voor het feit dat hij deze taak op
zich heeft genomen.
• Eind 2021 zijn wij er eindelijk in geslaagd de vacature van coördinator vrijwilligers in
te vullen (naam van de taak is gewijzigd van coördinator gastvrouwen–en heren in
coördinator vrijwilligers). Annie Génin heeft deze belangrijke taak op zich genomen.
Een groot punt van zorg zijn de huidige vacatures. Wij missen 3 nu bestuursleden, de
secretaris, de coördinator activiteiten en public relations. Daarnaast weten wij nu al dat
onze voorzitter Janny Ploeg (benoemd op 17 april 2014) na de maximale termijn van 9
jaar in 2023 af zal treden. Dus ook voor die belangrijke functie zal in de aankomende
maanden naar een vervanger moeten worden gezocht.
In het Huishoudelijk reglement is ten aanzien van het bestuur het volgende geregeld:
KANDIDAATSTELLING EN VERKIEZING
Artikel 11.
1. Om de verjonging te stimuleren worden bestuursleden gekozen voor een periode van
maximaal 9 jaar.
2.

Het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester worden
in functie gekozen voor een periode van 3 jaar. Om de continuïteit te waarborgen
treden zij niet gelijktijdig af maar volgens een 3-jarig rooster: 2017 voorzitter, 2018
penningmeester, 2019 secretaris, 2020 voorzitter, enz.

3.

Van de overige bestuursleden treden er elk jaar 2 af die terstond herkiesbaar zijn
indien de maximale termijn nog niet is overschreden.

Formeel treden de volgende bestuursleden af:
• Leen van Someren (secretaris) is herbenoemd in 2019 en treedt formeel af in 2022.
Leen stelt zich niet voor een nieuwe periode beschikbaar.
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• Krijn Korbee (Penningmeester) is benoemd in 2019 en treedt formeel af in 2022.
Krijn stelt zich voor een nieuwe periode van 2 jaar beschikbaar. Echter, nu als 2e
penningmeester.
• Jo Ermers (Penningmeester) is benoemd in 2019 en treedt formeel af in 2022 af.
Jo stelt zich voor een nieuwe periode van 3 jaar beschikbaar.
• Laurent Adriaanse (2e Penningmeester) is herbenoemd in 2020 en treedt formeel af in
2022. Laurent stelt zich voor een nieuwe periode van 2 jaar beschikbaar.
Zie ook agendapunt (her-) benoeming bestuursleden.
Benoeming en herbenoeming bestuursleden
Aan de leden van de wijkvereniging worden de volgende besluiten gevraagd:
a. Krijn Korbee

per 31 maart 2022 benoemen in de functie van
2e penningmeester.

b. Jo Ermers

per 31 maart 2022 herbenoemen in de functie van
Penningmeester

c. Laurent Adriaanse per 31 maart 2022 herbenoemen in de functie van
2e penningmeester.

BESTUURLIJKE DRUKTE
In 2021 kwam het bestuur maar een enkele keer echt bij elkaar. Voor het overige is met
vele e-mails het overleg gezocht en werden de noodzakelijke besluiten genomen.
Voor het bestuur was het lastig om – soms heel snel - de juiste besluiten te nemen en
zoeken naar geschikte oplossingen om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het
RIVM en de kabinetsbesluiten. Deze oplossingen moesten uiteindelijk ook een plek
krijgen in coronaprotocol.
Naast overleg n.a.v. de coronaperikelen was ook regelmatig bilateraal e-mailoverleg
nodig om de wijkvereniging naar behoren te laten functioneren.
Evenementencommissie (E.C.)
In april bood Martine Swärtz aan mee te willen denken en te werken aan het organiseren
van evenementen/activiteiten in ons wijkcentrum. Wij hebben hierop gereageerd dat wij
haar creativiteit en professionaliteit graag wilden gebruiken. Er werd besloten om een
Evenementencommissie (E.C.) op te richten met als taak voor bezoekers aantrekkelijke
evenementen te organiseren om daarmee te helpen de doelstelling van de wijkvereniging
te realiseren. De E.C. heeft een voorzitter (Martine Swärtz) en minimaal nog twee leden.
Via werving op internet werden een aantal nieuwe vrijwilligers geworven die speciaal
voor evenementen of activiteiten die de E.C. zou worden georganiseerd bereid zouden
zijn bij de uitvoering daarvan te helpen. Het is ons nog niet gelukt twee leden te vinden
die bereid zijn om samen met Martine de E.C. te vormen.
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Wel is het gelukt een aantal vrijwilligers voor de uitvoering te werven. Wat jammer is,
dat door de coronamaatregelen de E.C. tot nu toe nauwelijks iets heeft kunnen
organiseren. Zo moesten zelfs de jaarlijkse kerstlunch, het vrijwilligersfeest en de
nieuwjaarsreceptie worden geschrapt. Dat motiveert natuurlijk niet echt. En dat geldt
ook voor vrijwilligers die zich hiervoor speciaal hebben aangemeld. Na hun aanmelding
een aantal maanden geleden, hebben zij tot nu toe nauwelijks iets kunnen doen.
Wij nemen aan dat in de loop van 2022 het voor de E.C. wel weer mogelijk wordt om
evenementen te organiseren. En wij hopen dat de vrijwilligers dan nog niet hun
enthousiasme zijn kwijtgeraakt.
Overleg met de besturen van de clubs
Door de coronamaatregelen kon dit jaarlijkse overleg – evenals in 2020 – jammer
genoeg niet doorgaan.
Overleg met de gemeente
Op 22 april 2021 hebben wij de gemeente gevraagd om onze wijkvereniging € 17.250
subsidie te verstrekken om het financiële nadeel als gevolg van de coronacrisis te
beperken. Op 9 juni is hierop positief door het college van B&W beslist. Dit heeft ervoor
gezorgd dat ons financieel nadeel voor 2021 enigszins beperkt is gebleven. Zie voor de
financiële resultaten het financieel jaarverslag.

VERHUUR
Een belangrijke bron van inkomsten voor onze wijkvereniging is de verhuur van
beschikbare ruimte binnen het wijkcentrum. In 2021 was er door het coronavirus
nauwelijks sprake van incidente verhuur voor vergaderingen, feesten en partijen. Wel
diverse reserveringen waar Ab Lenson goed werk in heeft verricht, echter de meeste
reserveringen moesten door coronamaatregelen weer worden afgezegd. Frustrerend voor
de verhuurder en huurder.
BEHEER WIJKCENTRUM (onderhoud gebouw en inventaris)
Er is een nieuwe kassa aangeschaft en in gebruik genomen. Ook hebben wij een
pinautomaat in gebruik genomen. In het wijkcentrum zijn alle (oude) Tl-armaturen en Tlbuizen vervangen door de energiezuinige Ledverlichting.
Maar het belangrijkste is wel de renovatie van alle toiletgroepen. Op ons verzoek aan de
gemeente om de verouderede toiletgroepen te renoveren, werd positief beslist.
Alle staande toiletpotten werden vervangen door moderne hangende exemplaren. Alle
toiletten zijn voorzien van nieuwe moderne vloer- en wandtegels. Alle wastafels, kranen
en spiegels zijn vervangen. En ook enkele oude radiatoren. De renovatie werd bekostigd
door de gemeente en omdat wij wat extra wensen hadden, voor een klein deel door de
wijkvereniging.
Een bekende uitspraak van Johan Kruijff is: “elk nadeel heb zijn voordeel”. Door de
corona-sluiting van het wijkcentrum voor bezoekers, kon in de periode 7 juni tot 24 juli
de renovatie zonder al te veel hinder plaatsvinden. Met dank aan de gemeente!
Ook werd in 2021 de buitenkant van ons wijkcentrum weer netjes in de verf gezet. Ook
hiervoor dank aan de gemeente.
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BEKNOPTE VOORUITBLIK OP 2022
CORONA
• Begin 2022 hebben wij nog flink last gehad van de coronamaatregelen maar met
ingang van 18 februari 2022 mocht het wijkcentrum weer volledig open en mocht alles
weer. Ook de verhuur van zalen voor feesten en partijen. De coronacheck bleef nog
wel een week van kracht maar ook die verdween op 26 februari. Laten wij hopen dat
de ellende nu achter de rug is en dat wij niet weer later in het jaar geconfronteerd
worden met noodzakelijke nieuwe maatregelen.
PRIORITEITEN
In 2022 zullen wij aan onderstaande zaken de grootste aandacht moeten geven.
• Bestuurlijke vernieuwing
Het aantal vacatures in het bestuur is zorgelijk. Al langer dan een jaar zijn er de
vacatures van coördinator activiteiten en public relations. Vanaf 1 april 2022 komt
daar de vacature van secretaris bij. Deze vacatures zijn geplaatst op de website
LVvoorelkaar.nl maar dat heeft jammer genoeg nog niet geleid tot resultaat. En zoals
gemeld in dit verslag, zal onze voorzitter na de maximale termijn van 9 jaar begin
2023 aftreden. In de aankomende maanden zal gepoogd moeten worden het bestuur
weer compleet te krijgen.
• Vrijwilligers
Het verkrijgen van voldoende vrijwilligers is eigenlijk een continu aandachtspunt. Dus
ook nu weer. Er zijn twee advertenties geplaatst op de website LVvoorelkaar.nl en dat
heeft wel resultaat gehad. Echter niet voldoende. Vooral voor bardiensten in de
avonduren zijn moeilijk vrijwilligers te vinden. Hoewel Annie Génin (de coördinator
vrijwilligers) haar uiterste best doet, lukt het niet om altijd een sluitend rooster te
maken. Wij roepen nogmaals de leden van de wijkvereniging op om zich aan te
melden voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk geeft veel plezier en voldoening en u
levert een nuttige bijdrage aan de maatschappij en zorgt ervoor dat het wijkcentrum
Essesteijn goed kan blijven draaien.
• Evenementencommissie
Wij zijn blij erg met onze aanwinst “De Activiteitencommissie”. Wij zoeken nog naar
versterking van de commissie met twee leden en hopen dat de E.C. in 2022 in staat
zullen zijn de wijkvereniging een nieuwe impuls te geven.

Tot slot willen wij nogmaals alle vrijwilligers, leden en donateurs bedanken voor hun
inzet en bijdrage in 2021.

Bestuur wijkvereniging Essesteijn, april 2022
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Vacatures die dringend moeten worden opgevuld
• Secretaris (bestuursfunctie)

Taken: in overleg met de voorzitter de agenda opstellen voor de maandelijkse
bestuursvergadering; één keer per jaar de algemene ledenvergadering en
overige bestuurlijk vergaderingen. Je let daarbij op het handhaven van
bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Je verzorgt de notulen, maar doet vaak ook de voorbereiding. Je houdt een
actiepuntenlijst bij en bewaakt de voortgang. Je schrijft jaarlijks een
inhoudelijk jaarverslag ten behoeve van de algemene ledenvergadering. En je
verzorgt de correspondentie van de wijkvereniging.

• Gastvrouwen - gastheren

Wij zijn ook weer op zoek naar enthousiaste gastvrouwen en gastheren die
bardienst willen draaien. Dat kan s ’morgens, s ’middags of s ’avonds. Dat kan
wekelijks maar ook bijvoorbeeld 1x per 14 dagen. Wij hebben vooral behoefte
aan vrijwilligers die ’s avonds en/of in het weekend bardienst willen draaien.

• Bestuursfuncties

Op dit moment zijn de volgende bestuursfuncties vacant:
Secretaris,
Coördinator activiteiten en
Public Relations. Maar ook de vacature
Voorzitter moet binnen het aankomende jaar worden ingevuld.

Zorg voor het voortbestaan van onze wijkvereniging en meld je bij ons aan.
Je wilt je aanmelden?
Stuur een mail met relevante informatie naar het E-mailadres:
wve@wvessesteijn.nl of stuur een brief aan: Bestuur Wijkvereniging Essesteijn,
Elzendreef 10, postcode 2272 EB, Leidschendam- Voorburg.
Wil je eerst wat meer informatie, dan geven wij je die natuurlijk graag.

