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Extra algemene ledenvergadering 
13 november 2019 om 19.30 uur 

 
 
 

 
Geachte heer en/of mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit als lid van wijkvereniging Brunnepe - Hanzewijk voor een extra 
algemene ledenvergadering die op woensdag 13 november om 19.30 uur zal worden 
gehouden in ons wijkcentrum Reyersdam. 
 
De aanwezigen worden tijdens de ledenvergadering geïnformeerd over het ingezette traject 
om een scheiding aan te brengen tussen enerzijds de exploitatie en het beheer van 
Wijkcentrum Reyersdam en anderzijds de belangenbehartiging voor Brunnepe. Zoals bekend 
is de behartiging van de belangen van de wijk inmiddels belegd bij het 
Samenwerkingsverband Brunnepe. Dit maakt de weg vrij om, met als basis het huidige 
bestuur en de bestaande (vrijwillige) medewerkers, een organisatie in te richten die optimaal 
is toegerust om het wijkcentrum Reyersdam te exploiteren en beheren. Om de toekomst van 
het wijkcentrum te waarborgen is dit ook wenselijk. Het exploiteren van een wijkcentrum 
wordt steeds complexer en een organisatie die hier exclusief voor is toegerust is hierbij 
onontbeerlijk. Sander Fooij van Synarchis begeleidt dit traject en zal een toelichting geven 
op dit onderwerp. U kunt ook al uw vragen over dit onderwerp aan hem of aan de 
aanwezige bestuursleden stellen. 
 
Agenda: 
 

I. Opening 
II. Uitleg over traject: scheiding enerzijds exploitatie en beheer Wijkcentrum 

Reyersdam en anderzijds de belangenbehartiging Brunnepe Hanzewijk.  
(Sander Fooij van Synarchis) 

III. Rondvraag 
IV. Sluiting 
 
Aangezien hier gepraat zal worden over de toekomst van wijkcentrum Reyersdam hopen wij 
dat u met velen aanwezig zal zijn tijdens deze extra algemene ledenvergadering.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het bestuur van wijkvereniging Brunnepe – Hanzewijk 
 
Wij zijn op zoek naar een secretaris en penningmeester die ons huidig bestuur wil 
versterken. 
 
Tevens blijven wij op zoek naar enthousiaste (bar)vrijwilligers (vanaf 18 jaar). 
 
Voor meer info neem contact op met voorzitter Erik van den Belt: voorzitter@reyersdam.nl of 
tel. 06 25 11 22 79. 
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