NIEUWSBRIEF

van april 2014
Voor leden, donateurs, belangstellenden, sponsoren en het comité
van aanbeveling van Speeltuin Tuindorp
Jaargang 1, nummer 3
Oplage: 400 stuks
De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2014
Redactie: bestuur Speeltuin Tuindorp
Reageren of iets laten plaatsen?
Dat kan via info@speeltuin-tuindorp.nl

==============================================================

Van het bestuur
De derde nieuwsbrief van Speeltuin Tuindorp, en een korte nieuwsbrief, deze keer.
Want we zijn druk bezig met de Speeltuin zelf, met de opening en met allerlei andere zaken;
kortom, genoeg te doen!
Algemene Ledenvergadering NIET op 22 april
Het bestuur van de vereniging heeft daarom ook besloten de Algemene Leden Vergadering te
verplaatsen naar 17 juni om 20.00 uur. De verbouwing en de opening van de Speeltuin vraagt veel tijd
van iedereen, en daarom is het beter om de ALV te verschuiven.

!! De opening van de Speeltuin !!
Bijna is het zover: het 60-jarig bestaan en de opening van de Speeltuin
De officiële (her-) opening vind plaats op de dag dat Speeltuin Tuindorp ook precies 60
jaar bestaat, 1 mei 2014. Alle leden zijn van welkom om 16.00 uur. De bijeenkomst
eindigt om 18.00 uur. De Burgemeester van Wageningen, dhr. G. van Rumund zal de
officiële openingshandeling van de speeltuin verrichten. Daarna volgen nog enkele
activiteiten. Vervolgens zal de Woningstichting de geheel gerenoveerde grote zaal van de
Speeltuin openen.
Voor alle vrijwilligers van de Speeltuin is er een gezellige vrijwilligersavond, en wel op
vrijdagavond 2 mei, vanaf 18.30 uur tot 24.00 uur. Het bestuur wil hiermee alle
vrijwilligers hartelijk danken voor al hun inspanningen en steun in de afgelopen maanden.
Zonder eenieders hulp was het zeker niet gelukt om de Speeltuin zo prachtig te verbouwen!
Op zaterdag 3 mei heeft de Speeltuin een open dag voor iedereen die maar wil.
Tussen 12.00 en 18.00 uur is de Speeltuin open, met leuke verrassingen voor de kinderen.

Herhaling: Openingstijden in 2014
Voor wie het nog niet weet: in 2014 is de Speeltuin op maan- en zondagen gesloten en op alle
zaterdagen in het seizoen geopend! Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00, zaterdag van
10.00 tot 16.00. In de maanden mei en juni krijgen we daarbij de assistentie van de leden van de
Rotary; zij gaan samenwerken met de toezichthouders.

Nog steeds donateurs gezocht
Om de komende jaren ook vooruit te kunnen en financieel gezond te blijven, gaat Speeltuin Tuindorp
op zoek naar donateurs. Het streven is om eind 2014 wel 200 donateurs te hebben.
Weet u iemand in uw buurt die zelf niet meer de Speeltuin bezoekt, maar die wel de Speeltuin een
warm hart toedraagt, vraag dan om donateur te worden. Voor 18 euro per jaar (is een richtbedrag,
mag ook meer zijn), steunen ze de Speeltuin, zijn ze welkom op de activiteiten en ontvangen ze deze
nieuwsbrief.
Donateur worden kan op de volgende manieren:
- maak een bedrag over naar rekn. nr NL12INGB0002659738, met vermelding: donateur 2014
- of ga aanmelden via het formulier op de website: http://www.speeltuintuindorp.nl/Tuindorp%20V3/formulieren/INSCHRIJFFORMULIER%20DONATEURS.pdf
- of stuur een mail naar info@speeltuin-tuindorp.nl
- of bel naar 0317-411601
Er zijn ook folders met een aanmeldingsformulier beschikbaar, altijd handig om mee te nemen naar
een verjaardag….

Activiteitenkalender

eerste halfjaar 2014

donderdag 1 mei 2014
vrijdag 2 mei 2014
zaterdag 3 mei 2014

Speeltuin Tuindorp 60 jaar!!!
Speeltuin Tuindorp 60 jaar!!!
Speeltuin Tuindorp 60 jaar!!!

zaterdag 10 mei 2014

Moederdag
speeltuin
Je mag iets moois knutselen voor mamma! (11.00 uur)

zaterdag 17 mei 2014

Koninginnedag speeltuin
Koningin Maxima is jarig! Dat gaan we vieren!

zaterdag 5 juli 2014

Fietstocht.

AC

Contributie

Uit de ledenadministratie blijkt dat er een groot aantal leden hun contributie voor het jaar 2014
nog niet hebben betaald. Wij willen u meedelen dat wanneer u niet voor 1 november 2013 heeft
opgezegd, u verplicht bent de contributie te voldoen. Inmiddels is er al een 1 e herinnering verzonden
aan de leden die nog niet hebben betaald. Zoals bekend dient het lidmaatschap voor 1 januari te zijn
voldaan. Bij een 2e herinnering worden er administratiekosten in rekening gebracht. Mocht u toch
hebben besloten om geen lid meer te zijn kunt u ook uw lidmaatschap voor 2014 ook omzetten in een
donateurschap. Het donateurschap heeft geen opzegtermijn. Laat dit dan weten aan de
ledenadministratie via e-mail: ledenadministratie@speeltuin-tuindorp.nl of via een briefje in de
buitenbus van de speeltuin.

Tuindorp wordt gesteund door:
Kinderopvang Wageningen
Bloemenparadijs van der Meijden Arboretumlaan 21 - Wageningen
G.E. van Dam, Grond- en sloopwerken B.V.
Gelderse IJzer Handel (GIJ) Wageningen
Gemeente Wageningen
De Woningstichting
ROC Rijn-IJssel-College (bakkers school)
NSGK
Jantje Beton
Papefonds
VSB-fonds
Skan-fonds
Marin Wageningen
MCA
Rabobank Vallei en Rijn
Speelplan B.V.
Wagenings Nut

Drankenhandel Woudenberg Wageningen
Print and more copyshop - Wageningen
Snackbar de Tarthorst
Betsie van Ojik Fotografie
Mitra - Renkum
Carnavalsvereniging De Dolle Instuivers Renkum
Schilder-, glas-, en afwerkingsbedrijf H. Hoogvliet
en Zn. Bv - Wageningen
Autobedrijf RoVe - Nudepark 170 - Wageningen
Snackbar Johan Drost
Albert Heijn Wageningen
C1000 Wageningen
Bakkerij van Voorthuizen
Trimsalon Bubbles/Patricia Fonke, Hoflaan Ede
Everts en Weijman Groenvoorzieningen BV Renkum

