Overschild, 6 maart 2014
Beste mede dorpsgenoten,
In deze Schildjer Proat willen wij als bestuur u zo laten weten waar wij de komende tijd
mee aan de slag gaan;
In voorgaande jaren was het “ gewoon” dat Dorpsbelangen vanuit de gemeente subsidie
ontving. Door de crisis en zoals we in de kranten kunnen lezen, moeten gemeenten ook
steeds meer bezuinigen en dat betekent ook minder of geen subsidie uit de gemeente voor
Dorpsbelangen. Als bestuur zijn wij ons daar bewust van en anticiperen hierop door
andere bronnen aan te boren en richten wij ons de komende tijd op het werven van
fondsen. Waar worden deze fondsen voor gebruikt:
De Dorpsvisie die een aantal jaren geleden is geschreven wordt als input gebruikt om
die zaken die nog niet zijn opgepakt, eventueel met fondsenwerving voor elkaar te
krijgen.
Zoals u wellicht weet wordt het Kosterserf door Dorpsbelangen onderhouden en niet
meer door de gemeente. Dit geldt ook voor het onderhoud aan de speeltoestellen, hier
is geld voor nodig om te zorgen dat onze kinderen veilig kunnen spelen. Voor het
maaien van het gras van het kosterserf is er een zitmaaier die helaas ter zielen is
gegaan. De afgelopen jaren heeft Dorpsbelangen hier al geld voor gereserveerd en zijn
wij inmiddels bezig met een nieuwe zitmaaier aan te schaffen zodat we de komende
jaren het Kosterserf weer netjes kunnen onderhouden.
Daarnaast hebben we de jaarlijks terugkerende evenementen zoals Sinterklaas, Oud &
Nieuw enz. ook hiervoor moeten we geld reserveren.
Dan willen we dit jaar starten met een jaarlijks of twee jaarlijks terugkerend
evenement. Dit jaar willen we een oktoberfeest organiseren. Daar hebben we natuurlijk
niet alleen geld voor nodig, maar doen ook een oproep aan u!
Wie wil er meehelpen bij het organiseren van dit oktoberfeest? Mocht u geïnteresseerd
zijn kunt u dit aangeven bij één van de bestuursleden van Dorpsbelangen.
In september willen wij weer de jaarlijkse ledenvergadering organiseren. Op een later
tijdstip zullen wij u hier meer over informeren.

OPROEP: BESTUURSLEDEN GEZOCHT!
Wie wil er deelnemen aan het bestuur van Dorpsbelangen? Mocht u geïnteresseerd
zijn, maar wilt u eerst weten wat dit voor u in tijd betekent!
U kunt altijd vrijblijvend informeren bij onderstaande bestuursleden.
Mocht u nog andere zaken willen bespreken met Dorpsbelangen, nodigen wij u van harte
uit, contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Dorpsbelangen Overschild:
Klaasje Pen - Corrie van der Laan - Eric Boer - Evelyn Schipper
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