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Inschrijfformulier
Naam:
Adres:
Postcode:
Tel.nummer:
Geboortedatum:

meldt zich aan als lid van Wijkvereniging 'Filmwijk'
samen met onderstaande huisgenoten:
Naam:
Geboortedalum:
Naam:
Geboortedatum:
Naam:
Geboortedatum:
Naam:
Geboortedatum:

Contributie ƒ 72,50 per jaar. Betalingswijze:
• contant bijgesloten
aki op postbankrekening 5593158
L i

S.v.p. in 'wijk'brievenbus:
- Hollywoodlaan 69
of sturen naar Wijkvereniging 'Filmwijk':
- Postbus 10196.1301 AD Almere
of in brievenbus:
- Truffautstraat 60 (Filmwijk-Zuid)
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A a n m e k l i n g a I s ' acti e f I i d '
Naam
Adres
Postcode

^ v •;'..

Telefoon

meldt zich aan vmr :
• bestuur *
D werkgroep aetivitciten
• werkgroep wijkkrant
• werkgroep wijkbelangen
• verspreiding wijkkrant
• algemene hulp
* lidmaatschap Wijkvereniging verplicht

WIJKVERENIGING

Voorgeschiedenis
In juli 1993 werd het initiatief genomen door het echtpaar Carin van Hout en Simon Blokker en door actieve ondersteuning van een twintigtal wijkbewoners
kon een en ander daama daadwerkelijk van de grond
komen. De Vereniging werd opgericht bij notariële
akte op 29 oktober 1993. Ze bestrijkt de hele wijk,
dus inclusief Filmwijk Zuid.

Doelstelling
De doelstelling van de vereniging is het bevorderen
van de leefbaarheid, de sociale contacten en de
gemeenschapszin in de Filmwijk. Dit doet ze via
wijkbelangenbehartiging, het organiseren van activiteiten, het maken en verspreiden van een wijkkrant en
het bevorderen van de samenwerking met en tussen
alle openbare en niet-commerciële instellingen in de
wijk.

Vereniging
Dankzij het oprichten van een vereniging ontstaat een
democratisch lichaam, dat optimaal inspraak kan uitoefenen. De verenigingsvorm nodigt uit tot een zo
groot mogelijke invloed en betrokkenheid.

Taken bestuur
— ledenwerving, contact onderhouden, ledenvergadering
organiseren
— beheer van de ontvangen contributies en andere gelden en het maken van een begroting
— coördinatie en ondersteuning van de werkgroepen
wijkbelangen, wijkkrant en activiteiten
— onderhouden van contacten met de gemeente
— onderhouden van contacten met instellingen in de
wijk en met de pers.

Samenstelling bestuur
—
—
—
—

Het bestuur telt minimaal drie, maximaal negen
personen.
Voorzitter: Carin van Hout, tel. 5376009
Secretaris: Emestine Kossmann, tel. 5375388
Penningmeester: Leo Granade, tel. 5376234
Overige bestuursleden: Simon Blokker, Jaap Bosscha
en Harry Klijn.
Adres secretariaat: Emestine Kossmann,
James Stewartstraat 27.

Oproep
Wijkvereniging 'Filmwijk' is nog op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor wijkbelangen,
activiteiten, wijkkrant en het bestuur.

Werkgroepen
Wijkkrant:
— een blad van en voor alle wijkbewoners
— verschijnt vijf maal per jaar met in de zomer een
nieuwsbrief
— vaste bijdragen van Gezondheidscentrum Filmwijk
en de wijkbeheerder
— advertenties, donaties en eventuele subsidie dragen
de kosten
— contactpersoon werkgroep: Elly Swennen,
tel. 5375773
— hoofdredacteur: Simon Blokker, tel. 5376009
Activiteiten:
— voor jong en oud
— voor binnen en buiten
— in afwachting van een 'eigen' ruimte voorlopig op
verschillende locaties
— contactpersonen: Carin van Hout, tel. 5376009 en
Jeanine Mooijman, tel. 5375389.
Wijkbelangen:
— punten kunnen worden aangedragen door leden van
de werkgroep en door alle overige wijkbewoners
— aangedragen punten moeten van belang zijn voor een
grotere groep bewoners, geen individuele belangen
— streven is een gelijke vertegenwoordiging uit alle
delen van de wijk in de werkgroep
— om haar doel te bereiken wordt contact onderhouden
met de wijkkrant, de plaatselijke cn regionale pers en
de gemeente
— contactpersoon: Loes Kompier, tel. 5376385.

Lidmaatschap
Hiermee steunt u onze doelstellingen en u verwerft
via de lidmaatschapskaart korting op entree of deelnamekosten bij activiteiten. Per adres wordt een contributie van ƒ 12,50 geheven. De ledenvergadering kan
dit bedrag wijzigen. Alle op een lidmaatschapskaart
vermelde personen kunnen gebruik maken van de
rechten die het lidmaatschap biedt. Per lid/adres kan
één stem worden uitgebracht op de ledenvergadering.
In dit informatiefoldertje vindt u een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap.
Word lid en steun Wijkvereniging 'Filmwijk' in het
belang van de wijk en dus van u!
Wijkvereniging 'Filmwijk', Postbus 10196,
1301 AD Almere.
Postbankrekening: 5593158 t.n.v. Wijkvereniging
Filmwijk, Almere.
Eigen brievenbussen in de wijk: Hollywoodlaan 69
en in de kleine hal van basisschool De Polygoon,
Hollywoodlaan 109.

