
Hierbij een kleine samenvatting over het eerste jaar vanuit Uw nieuwe Bestuur. 
Als nieuw Bestuur zijn wij in Uw opdracht aan het werk. Wij doen ons best om de parkbelangen, dus 
ook Uw belangen, zo goed mogelijk te behartigen. 
 
Wat is er tot nu toe zoal gebeurd? 
- De nieuwe weg is er gekomen. 
- We hebben een humane manier gevonden om van de ganzenuitwerpselen af te komen bij de 
zwemvijver. Via laserstralen, waar de ganzen niet onder lijden,, gaan zij ergens anders hun 
overnachtings-, nestel- en voederplaats zoeken. 
- Er is een trekvlot geplaatst in de zwemvijver. Dit tot groot plezier van de kinderen en ook van 
verschillende volwassenen 
- Er is een picknick-tafel geplaatst, zodat de ouder en/of opa’s en oma’s lekker kunnen zitten en hun 
kinderen ofwel hun kleinkinderen inde gaten kunnen houden met daarbij plaats voor een glaasje 
limonade. Ook kan er gezellig door de volwassenen wat aan gedronken worden tijdens een praatje. 
- De schommels uit de afgebroken speeltuin zijn weer geplaatst inde buurt van de zwemvijver. Zo 
wordt het daar een wat uitgebreidere speelplek. 
- De banken zijn na wat reparatie teruggeplaatst maar worden komend seizoen toch vervangen. 
- De website van ons Park is ook weer actief, waardoor U op de hoogte kunt blijven van het wel en 
wee van ons Park. André Wijers besteedt hier veel tijd en aandacht aan. 
- Hebt U nog goede ideeën voor ons Park, dan horen wij dat graag van U via een e-mail en wij 
plaatsen dat dan op onze website. 
- Zoals bij U bekend Is er regelmatig de mogelijkheid om Uw ideeën en ervaringen met het Bestuur te 
delen. dit na een afspraak gemaakt te hebben met vermelding van het te bespreken onderwerp, 
zodat het Bestuur zich voor Uw gesprek kan voorbereiden. De datum vindt U op onze website. 
Het voordeel daarvan is dat persoonlijke zaken van enkele leden niet op de jaarvergadering hoeven 
te worden geuit. de klacht was immers dat de jaarvergadering de enige keer was dat evt. Klachten of 
aandachtspunten geuit konden worden. 
Wij hebben daarvoor deze bijeenkomsten bedacht waar onze leden met het Bestuur van gedachten 
kunnen wisselen over punten die zij belangrijk vinden. 
Ook voor het Bestuur zijn deze gesprekken verhelderend, zodat wij weten wat er onder onze leden 
leeft, en indien mogelijk duidelijkheid of oplossingen kunnen verschaffen. 
Wij proberen U 1x per 2 maanden deze bijeenkomst aan te bieden. U vindt de datum op onze 
website. 
 
Daardoor zal het wat overzichtelijker worden op onze jaarvergadering. Wij willen jullie nl. graag 
allemaal op de jaarvergadering verwelkomen. Zodat zoveel mogelijk leden mee kunnen beslissen 
over belangrijke onderwerpen die ons Park aangaan, nu en in de toekomst De verplichte 
terugslagkleppen zijn , op de laatste moeilijke gevallen na, door veel organisatorisch werk van Ria 
Kluiters , geplaatst. 
 
Wij wensen jullie namen ons hele Bestuur een gezellige tijd op ons mooie Park. 
 
Cor 
André 
Ria  

 


