BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: Doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Bankrekening. Dorpsbelangen Giekerk: NL54 RABO 0320 9762 54

Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 29 oktober 2014, in
Brasserie De Canterlanden. Voorafgaand aan de bestuursvergadering wordt tussen 19.30 en
20.00 uur een inloopspreekuur gehouden waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur
kunt voorleggen. Dat kan ook telefonisch of per e-mail. U hoort dan nader van ons.
Contributie Dorpsbelangen Giekerk
Op 7 juli jongstleden werd van 764 leden hun jaarlijkse contributie van € 4,- automatisch
geïncasseerd. Hartelijk dank voor uw financiële steun, zodat u het werk van Dorpsbelang
mogelijk blijft maken! Via ‘overstapservice’ zijn de nieuwe banknummers met maar liefst 18
letter en cijfers ingeboekt in onze leden administratie, zodat de gegevens up to date zijn. Van een
30 tal leden is de incasso helaas niet gelukt. Het banknummer was dan niet correct in de meeste
gevallen. Deze leden zullen voor december worden benaderd door iemand van het bestuur van
Dorpsbelangen Giekerk, zodat het correcte nummer bij de penningmeester bekend wordt.
Nieuwe bewoners worden ook benaderd. Ongeveer 15 leden die niet een automatische incasso
willen afgeven hebben onlangs per brief het verzoek gekregen om de contributie over te maken
op ons banknummer. Als alle gegevens verwerkt zijn hopen we eind december 2014 de tweede
ronde te incasseren. Dat geldt voor ongeveer 40 (nieuwe) leden. Wilt u mutaties en adressen van
nieuwe inwoners per mail/telefoon doorgeven aan de secretaris?
Communicatie gaat het gemakkelijkst per mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. Nieuwe
leden ontvangen als welkomstgeschenk een prachtige kleurenfolder van Dorpsbelang. Op deze
manier blijft het ledenbestand ook up to date.
It sil heve
Het blijkt nog wel eens voor te komen dat toeristen het Elfstedenbruggetje aan de
Canterlandseweg niet makkelijk kunnen vinden. Dat is bijzonder, want op maar liefst zes
plaatsen in Gytsjerk staat een bordje of infobord. Er staan drie Paadwizers; een bordje bij de
rotonde aan Nieuwe Straatweg; één bij de Viersprong en één bij het bankje aan de Canterlandse
weg. Hopelijk wijzen onze dorpsbewoners de dwalende cultuurzoekers hier ook op. Met deze
informatiestroom lijkt het ons "dreech" voor een toerist om de Tegeltjesbrug over het hoofd te
zien.

