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Nieuwsbrief 3 December 2020
Bestuur van de Belangenvereniging
Tijdens de stemmingsvergadering van 2 november jl. is het bestuur met steun van de leden uitgebreid naar 9
personen en zijn de voorgedragen bestuursleden benoemd.
Het bestuur is blij met de steun vanuit de inwoners van De Glind en gaan met frisse moed de belangen van het dorp
en haar inwoners vertegenwoordigen en met jullie in gesprek om te peilen wat er leeft.
Dagelijks bestuur
Voorzitter: Rob Brand
Email: voorzitter@glind.nl
Penningmeester : Robert Paunovic
Email: penningmeester@glind.nl
Secretariaat : Jan Hendrikse
Email: secretariaat@glind.nl
Algemene leden
Christa Blom
Richard van Dijk
Bertha van den Berg
Jannet Methorst
Sjaak van Ophem
Carla Ponsen
Missie en Opdracht
Het is het voornemen van het bestuur om de leden en alle bewoners van het dorp meer te betrekken bij het reilen
en zeilen van het dorp en u mee te nemen en uw mening te horen over zaken die op ons afkomen.
We willen openstaan voor uw mening en dat de punten die u van belang vindt op een laagdrempelige wijze met het
bestuur gedeeld kan worden en er een duidelijke communicatiestructuur is.
De Belangenvereniging is er ten slotte voor om de belangen van het dorp en al haar inwoners te vertegenwoordigen
en te dienen, dat kan alleen samen!!
Beleid en Besluitvorming
Aan de totale vernieuwing van de website Belangenvereniging Glind.nl, zoals besloten in de ALV van 16 juli 2020 met
het platform en alle informatie van en voor De Glind is hard gewerkt en heeft een geheel ander uiterlijk gekregen het
afgelopen jaar mede door Perron18 waarmee wordt samengewerkt.
Daarnaast komt er ook een nieuw logo van de Belangenvereniging die we met deze nieuwsbrief al laten zien en
daarmee een nieuwe huisstijl introduceren. De website wordt nu verder voorzien van informatie en gevuld door de
mensen van de redactie Glind.nl en de werkgroep en we hopen dat deze dan begin 2021 de lucht in kan.
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Daarnaast is er gewerkt aan een update en duidelijke communicatiestructuur, herstructureren van het
administratieve systeem, facturatie en de ledenadministratie van de Belangenvereniging. Doel hiervan is ook om de
AVG-bestendigheid te toetsen en het gebruik te vereenvoudigen. Zo zal het eenvoudiger worden om informatie te
delen en dorps breed mensen te bereiken, meer gebruik makend van verschillende digitale middelen.

Werkwijze van de Belangenvereniging
Thema’s en aandachtsgebieden van de belangenvereniging, werkgroepen en commissies:
1. Aandachtsgebied
Algemeen dagelijks bestuur, wijkplatform en contact gemeente Barneveld.
Contactpersonen zijn Rob Brand en Jan Hendrikse
Email: belangenvereniging@glind.nl
2. Aandachtsgebied
Duurzaam ; Wijk van de Toekomst en commissie duurzaamheid
Contactpersonen zijn Richard van Dijk, Sjaak van Ophem en Jan Hendrikse
Email: duurzaam@glind.nl
3. Aandachtsgebied
Infrastructuur en veiligheid De Glind.
Contactpersonen zijn Jannet Methorst, Carla Ponsen en Sjaak van Ophem.
Email: infra@glind.nl
4. Aandachtsgebied
Communicatie, website en Public Relations.
Contactpersonen zijn Bertha van den Berg, Robert Paunovic en Jannet Methorst.
Email: communicatie@glind.nl
5. Aandachtsgebied
Ondernemers, zorginstellingen, netwerk en bedrijven De Glind.
Contactpersonen zijn Sjaak van Ophem, Christa Blom en Rob Brand.
Email: ondernemers@glind.nl
6. Aandachtsgebied
Wonen; woningbouw, Eco-woningen en leefbaarheid De Glind.
Contactpersonen zijn Christa Blom, Carla Ponsen en Richard van Dijk.
Email: wonen@glind.nl
7. Aandachtsgebied
Evenementen; dorpsactiviteiten en Vrijwilligers.
Contactpersonen zijn Bertha van den Berg, Robert Paunovic en Jannet Methorst.
Email: evenementen@glind.nl
De 7 portefeuilles worden door drie bestuursleden per commissie onder hun hoede genomen en koppelen
informatie terug naar het gehele bestuur.
Wanneer er vanuit de leden input en aandachtspunten zijn die het bestuur mee kan nemen op de verschillende
thema’s dan ontvangen wij die informatie, vragen etc. graag via de mailcontactadressen, zoals aangegeven bij elke
portefeuille.
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Overig nieuws
Ondanks dat vanwege Corona allerlei evenementen worden afgeblazen of anders worden georganiseerd dan we
gewend waren, is er ook dit jaar weer een kerstboom in De Glind geplaatst en is voorzien van verlichting.

Stand van Zaken portefeuilles
Vanuit het bestuur zijn er in de achterliggende tijd diverse vergaderingen bijgewoond op het gebied van
duurzaamheid, bouwen, wegen en verkeer, wijkplatform en algemene zaken.
Wij zullen u, als er sprake is van nieuws, daarvan in het nieuwe jaar op de hoogte brengen.
Veiligheid
Tijdens de bijeenkomst van het wijkplatform van 14 december werd gemeld vanuit de veiligheidscoördinator dat de
daders van de vernielingen die in de achterliggende tijd in en rond het dorp zijn gepleegd, bekend zijn en inmiddels
zijn er gesprekken geweest met de ouders van de betrokkenen en degenen die schade hebben geleden. Overigens
gaat het om jongeren die niet uit De Glind afkomstig zijn.
Over de brand bij Tres Jolie: de veroorzaker van de brand heeft zich gemeld en is opgepakt en zijn er gesprekken
geweest over de afwikkeling van de veroorzaakte schade.
De betrokken instantie geeft aan dat er geen gevaar is voor herhaling.

Ander nieuws en voortgang van activiteiten hoort u van ons en/of plaatsen we in berichten op Glind.nl
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Tot slot wenst het bestuur jullie allen goede Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2021

Wilt u lid worden of belangstellende? Meldt u zich dan aan via belangenvereniging@glind.nl
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