
Singelplanfeest en de opening van 
Raamkunst 2014 op 27 september: 
geslaagd, gemoedelijk en goed bezocht.
Hierbij in foto’s een impressie van deze dag. 

Een verslag in woorden en foto’s vindt u op: 

www.Noord010inbeeld.blogspot.com; 

auteur en fotograaf: Johannes Odé.

Een uitgebreid gefilmd verslag in twee delen kunt u bekijken op 

de Facebookpagina van Salon Zonneveld.
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Einde voortbestaan VBP?

Zoals in de jaarvergadering van de VBP op 16 april 2014 is 

aangekondigd leggen de huidige drie bestuursleden, Irma de 

Carpentier, Janine Kroeze en Joyce Ryken, op 31 december 2014 

hun functie neer. Helaas hebben zich, ondanks vele oproepen, 

tot nu toe nog geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie 

gemeld. Dit zou betekenen dat de VBP ophoudt te bestaan. 

In de jaarvergadering van april is al gesproken over de mogelijk-

heid dat deze situatie zou gaan ontstaan. Naast het onmiddel-

lijk opheffen van de VBP werden er ook enkele alternatieven 

genoemd, namelijk de vereniging een jaar sluimerend houden, 

bepaalde activiteiten van de VBP op projectbasis laten door-

gaan, opgaan in de Bewonersvereniging Provenierswijk.

Tijdens een algemene ledenvergadering op woensdag 

14 januari 2015 willen we graag met u spreken over deze, en 

over wellicht andere mogelijkheden. Ook nemen we dan daar-

over een besluit. Een belangrijke bijeenkomst dus voor allen die 

zich betrokken voelen bij de VBP. Wij roepen dan ook alle leden 

van de VBP en belangstellende Provenierssingelbewoners op om 

mee te komen denken en mee te komen beslissen. 

Reserveer in uw agenda:

Algemene ledenvergadering VBP
Woensdag 14 januari 2015 

Inloop vanaf 19.30 uur

Vergadering: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: activiteitencentrum De Waerschut

We rekenen op een grote opkomst.

Het bestuur: 

Irma de Carpentier, Janine Kroeze, Joyce Ryken

Heeft u zin om uw schouders onder de VBP te zetten en een 
bestuursfunctie te vervullen?  Kent u een aantal mensen met 
wie u samen het bestuur wil vormen? Fantastisch, want dat 
betekent dat de VBP door kan gaan! 

Overweegt u dit, of heeft u vragen, neem dan vóór 14 januari 
contact op met Janine Kroeze, janine.kroeze@planet.nl, 
06-52630866, of een van de andere bestuursleden. 
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