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Vanuit het bestuur
Informatie over het bestuur van de Belangenvereniging en het Heidehuus
Omdat het niet voor iedereen duidelijk is hoe de Belangenvereniging Halle-Heide en het
Heidehuus worden bestuurd, geven we hieronder een korte samenvatting.
De Belangenvereniging Halle-Heide (BVHH) bestaat al vanaf 2004 en behartigt de belangen
van de inwoners van Halle-Heide. De vereniging heeft leden en houdt jaarlijks een
ledenvergadering.
Toen in 2014 besloten werd van de voormalige Heideschool een dorpshuis te maken, kreeg
de BVHH het advies daar een nieuwe stichting voor op te richten. De nieuwe Stichting
Dorpshuis Halle-Heide beheert vanaf dat jaar het Heidehuus. In de loop van de jaren
merkten beide besturen, dat het verstandiger zou zijn beide besturen te laten samenwerken
in een zogenaamde Personele Unie. Vaak liepen de belangen namelijk parallel en was niet
duidelijk welke taken bij de vereniging lagen en welke bij de stichting. Door middel van een
Huishoudelijk Reglement hebben beide besturen de samenwerking vorm gegeven. De
vereniging en de stichting blijven gewoon bestaan, hebben ook een eigen financiële
huishouding, maar vallen vanaf 2021 beide onder één bestuur.
Dit bestuur werkt met een Dagelijks Bestuur (DB), dat ongeveer 1 x per maand vergadert en een
Algemeen Bestuur(AB), dat ongeveer 4 x per jaar bij elkaar komt. Het DB regelt de dagelijkse
gang van zakenvoor de BVHH en het Heidehuus, terwijl het AB een meer controlerende rol heeft.
De DB leden zijn ook lid van het AB. Op de duur is het de bedoeling dat er gewerkt gaat worden
met 1 voorzitter, 1 secretaris en 1 penningmeester.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Bernard Lucassen, voorzitter DB,
Elze Sloetjes, secretaresse BVHH en Heidehuus, lid DB
Erwin Wolsink, penningmeester Heidehuus, lid DB
Ab Wisselink, voorzitter AB, lid DB
Jos van der Haar, lid DB
Ingrid Slotboom, lid DB
Bennie Maatkamp, penningmeester BVHH, lid AB
Bert Wisselink, lid AB
Sandra Otten, lid AB
Jan Slotboom, lid AB
Wie meer informatie wil nodigen we van harte uit contact op te nemen met een van de
bestuursleden! Ook het Huishoudelijk Reglement is voor leden ter inzage.
We hebben al meerdere malen een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Bernard en
Ab treden binnenkort beide af. We vragen alle Halle-Heidenaren serieus over na te denken
over nieuwe bestuursleden. Zonder bestuur kunnen de Belangenvereniging en het
Heidehuus onmogelijk in stand worden gehouden!

Voldoende financiën voor activiteiten in Halle-Heide
De Belangenvereniging krijgt elk jaar subsidie van de gemeente Bronckhorst. De laatste
jaren was dat zo’n € 3000,- per jaar!. Er is op dit moment voldoende geld in kas om leuke
dingen te organiseren. Heb je een idee om iets te organiseren voor de bewoners van
Halle-Heide en wil je financiële ondersteuning? Klop dan aan bij een van de bestuursleden.
We denken graag met je mee !

Eten met en door de buurt
WANNEER:

vrijdag 19 augustus

18.00 uur inloop
18.30 uur aan tafel

WAAR:
KOSTEN:

Heidehuus
€ 7,50 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: Speklap en worst,
Aardappelen, sla en bonen
Karnemelksaus met spek en bieslook
Voor degenen die geen karnemelksaus willen is er jus.
Dessert: Kwark met verse vruchten.

Opgave:

voor vrijdag 12 augustus mail: b.m.lucassen@gmail.com
Tel: 06-20525353

De 2e editie van het festival Op’tarf in de hiet” vindt plaats achter het Heidehuus, met op verschillende locaties
leuke gevarieerde acts. Wat is nieuw:

•
•
•

Kinderen tot 12 jaar , onder begeleiding gratis
Er zijn kaarten los verkrijgbaar voor de zaterdagavond
Zondag is zeer geschikt voor kinderen :
De bottenbruid : beetje griezelig, spannend maar ook humoristisch
Bomba Naranja : vrolijke liedjes in allerlei talen
Afsluiting met de voorstelling : Water : speciaal voor kinderen.
Schminken, bellenblaas, springkussen en grote bouwblokken

VOOR ALLE DAGEN KUNNEN WE NOG VRIJWILLIGERS GEBRUIKEN
Zin om een deel van de dag te helpen en daarna nog lekker te genieten geef je dan op bij

rob.maatkamp@gmail.com

