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Buurtbarbecue
De club koks van “eten met en door de buurt” zijn er weer in geslaagd
om een lekkere barbecue klaar te maken.
Met 50 deelnemers was het gezellig druk op zondagmiddag 5 Augustus.

Vanuit het bestuur
Zoals in de vorige nieuwsbrief bekend is gemaakt, stopt Bernard Lucassen in Oktober met
zijn functie als voorzitter van het bestuur. Wie wil zijn taken overnemen?

Profielschets voorzitter bestuur Heidehuus.


Is eindverantwoordelijk voor het functioneren van alle activiteiten op bestuurlijk en
uitvoerend niveau.



Is gehouden om de statuten van de stichting als leidraad te accepteren en te
verwezenlijken.



Maakt de agenda voor bestuursvergaderingen.



Is tijdens vergaderingen onpartijdig en probeert bij meningsverschillen een compromis te
bereiken waar ieder het mee eens kan zijn. Neemt als het nodig is de beslissing.



Controleert de verslagen van de secretaris(resse) voordat deze verstuurd worden.



Bemiddeld bij onenigheden indien beheerder en huurder er samen niet uit kunnen komen.



Houdt controle op voortgang van processen, en houdt contact met de uitvoerders hiervan.



Coördineert de klusdagen en maakt werkschema’s. Nodigt ook vrijwilligers uit om mee te
helpen. Kan ook overgedragen worden aan medebestuurders.



Is sturend om nieuwe initiatieven te ontwikkelen t.a.v. activiteiten voor het Heidehuus.



Is afgevaardigde in bestuursorganen waarbij belangen van het Heidehuus in het geding zijn.
Kan zichzelf laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid maar houdt wel de regie.

De bestuursfunctie is op basis van vrijwilligheid
Als U interesse hebt kunt u dat melden voor 30 September op info@heidehuus.nl

De secretaresse, Rianne Bosman heeft haar werkzaamheden voor het bestuur neergelegd.
Gelukkig wil Els Buunk haar taken overnemen .
We zoeken nu wel een nieuw bestuurslid (m/v).
Profielschets bestuurslid Stichting Dorpshuis Halle-Heide.
We zoeken iemand die:


Mee wil werken aan het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van
Halle-heide



Mee wil helpen aan de instandhouding van het Heidehuus



Deel neemt aan de vergaderingen ( ongeveer 7 per jaar)



Een deel van de bestuurstaken voor zijn/haar rekening neemt



Goed kan samenwerken



Hoofd- en bijzaken kan onderscheiden



Integer is en informatie binnenskamers kan houden

De bestuursfunctie is op basis van vrijwilligheid
Als U interesse hebt kunt u dat melden voor 30 September op info@heidehuus.nl

Dankzij de vrijwilligers zitten we er deze winter weer warmpjes bij
en is het plein mooi uitgelicht.

Op zondag 7 Oktober vervalt de koffiemorgen in verband
met de uitvaartbeurs

Eten met en door de buurt
WANNEER: vrijdag 21 September
WAAR: Heidehuus
KOSTEN:

1 8. 00 uur
18.30 uur aan tafel

€ 6, 50 p. p. exclusief drank

Voor iedereen die geen zin heeft om te koken
gezellig met anderen wil eten, er even uit wil of wat dan ook!
Menu:

Hoofdgerecht: gehaktballetjes in pittige tomatensaus
aardappelpuree, goed gevulde sla
en zelfgemaakte appelmoes.
Dessert: ijs, vruchtenjam en slagroom

Opgave:voor vrijdag 14 September
Maximale deelname: 25 personen.

mail: fam.lucassen@planet.nl
Tel: 06-20525353

Vrijwilligersfeest Zaterdag 6 oktober

Binnenkort gaan de uitnodigingen voor het vrijwilligersfeest weer de deur uit.
We beginnen de avond om 17.30 uur
Het bestuur doet zijn best iedereen die dit jaar vrijwilligerswerk in en om het

Heidehuus heeft gedaan, uit te nodigen.
De uitnodigingen worden rond 15 September verstuurd.
Mocht het toch voorkomen dat u wel heeft meegewerkt maar geen uitnodiging hebt
gekregen neem dan contact op via mail: fam.lucassen@planet.nl
of tel : 06-20525353

Te Huur in het Heidehuus:
Nog 1 kantoorruimte van 17,5m²
voor € 10,- per m² per maand.

AGENDA
OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag: 20. 00 uur
KOFFIEMORGEN; elke zondag van 1 0. 30 uur– 12.30 uur
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen,
koffie en een biertje drinken
ETEN MET EN DOOR DE BUURT: vrijdag 21 September .
Opgave voor vrijdag 14 September
ALVAST IN DE AGENDA:

VRIJWILLIGERSFEEST ZATERDAG 6 OKTOBER

