De wijkvereniging!
Beste bewoner(s) van Het Kempke,
Het is even geleden dat we van ons hebben laten horen. Covid was natuurlijk de voor de hand liggende
reden. Een activiteit organiseren zat er even niet in. Het heeft voor iedereen tot op de dag van
vandaag op vele vlakken gevolgen gehad.
Nog maar kort geleden dachten we dat het einde in zicht was, bleek dat we met z’n allen toch iets te
vroeg gejuicht hebben. De versoepelingen werden weer voor een deel teruggedraaid. Covid gaat
minder impact hebben, maar zal voorlopig nog wel even een dingetje blijven.
Stokje
Voor ons als bestuur reden om eens met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens onze laatste vergadering
hebben we het niet over nieuwe activiteiten gehad. Los van Covid kwamen we tot de conclusie dat het
tijd wordt voor een nieuw en fris bestuur. Kortom, tijd voor ons als bestuur om er mee te stoppen. We
hebben die avond ook gesproken over de vele prachtige en gezellige activiteiten die we al die jaren
met plezier hebben mogen organiseren. Maar we waren het eens, het is tijd om het stokje over te
dragen.
Opties
Eigenlijk zijn er maar twee opties.
Optie 1: als er mensen zijn die onze taken willen overnemen dan horen we dat graag! Stuur een email
naar info@het-kempke.nl of spreek ons gewoon aan als we elkaar treffen op straat. Als er voldoende
animo is dan gaan we in gesprek en zullen we alles netjes overdragen. Denk hierbij aan de financiële
administratie, de website, de inschrijving KvK en alle andere benodigde informatie. Laat wat weten
voor 15 september! Dan hebben we voldoende tijd om alles te bespreken en netjes over te dragen.
Optie 2: als er onvoldoende animo is dan zullen we helaas definitief de stekker uit de wijkvereniging
moeten trekken. Wel met pijn in ons hart. We zullen dan nog 1 laatste activiteit organiseren en dat is
de welbekende nieuwjaarsbrunch in de Buitenpoort. Financieel kan dat net uit. Het restsaldo zal na
aftrek bankkosten en andere kosten (o.a. onze domeinnaam en hosting) dan nihil zijn. De website zal
dan ook gesloten worden. De foto’s en verhalen die hier op staan zullen lokaal worden gedownload.
Het youtube kanaal zal vooralsnog gewoon blijven bestaan, dus ook de historische filmpjes blijven
daarmee online beschikbaar.
Ongeacht welke optie het gaat worden, wij kijken met heel veel plezier terug op onze tijd als bestuur,
organisatoren en aanjagers. Met een frisse en leuke groep mensen als nieuw bestuur kan de
Wijkvereniging echt nog wel even door. Want er komt een periode waarin covid niet meer zoveel
impact heeft. En dan is het geweldig om weer samen te komen. Samen genieten van een heerlijke bbq,
sport en natuurlijk een lekker koel drankje. En alleen al voor Sinterklaas (en de kinderen ook natuurlijk)
zou het zonde zijn. Het kost je wat tijd maar je krijgt er ook veel energie en dankbaarheid voor terug!
Dus heb je interesse? Laat het ons weten!
Lees verder op de achterkant!

AED
Wij betalen vanuit de Wijkvereniging de stroom voor de AED. De kosten hiervoor zijn geschat op
€50,00 per jaar. Omdat we de bankrekening van de Wijkvereniging sluiten zal ook dat stoppen. Het zou
natuurlijk zonde zijn als de AED verdwijnt uit onze wijk en daarom zoeken we sponsoren. Laat het
weten als je onze wijk veilig wilt houden!
Jouw mening
Misschien komt deze brief onverwacht. Ben je teleurgesteld? Misschien zelfs een beetje boos? Of heb
je best wel begrip voor ons besluit? Wil je wat van je laten horen? Stuur ons dan een email via
info@het-kempke.nl. Alles is welkom.
Met de allervriendelijkste groeten,
Het Bestuur
Maarten, Bianca, Ingrid, Cees, Johnny, Jan en Don

