
B B K Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Bewonersbrief 12 augustus 2020.

De bewoners- en Algemene ledenvergadering van 26 maart 2020 werd in verband met Corona uitgesteld. Er
is een nieuwe datum voor deze vergadering.

Uitnodiging Bewoners- en Algemene Ledenvergadering op 26 augustus 2020 in het  Kinderdagverblijf
De Klapmuts, Kelbergen 16. Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur).

Het eerste deel van deze avond zullen wij alle bewoners van Kelbergen te informeren over het afgelopen 
jaar  en  wordt er ingegaan op de werkzaamheden die dit jaar gebeuren.  Daarna is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 

   

      Algemene ledenvergadering:   Bewoners die geen lid zijn kunnen deze vergadering bijwonen. 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter Monika Karan

2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 27 maart 2019

3. Jaarverslag secretariaat 2019 Nel Wiersma

4. Financieel verslag penningmeester  Chris Filemon 

 verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

 Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag wordt de ledenvergadering 
verzocht het bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en 
beheer.

 
                         5.   Bestuur                           Monika Karan                 voorzitter –  aftredend

                                                                       Nel Wiersma                  secretaris – herkiesbaar

      Chris Filemon                 penningmeester – herkiesbaar

      Rico Servinus                 bestuurslid –  herkiesbaar

Kandidaat bestuurslid          Margreet Elderkamp 

6. Rondvraag

7. Sluiting.

Volgens de statuten moet het bestuur bestaan uit minimaal 5 personen. De taken worden onderling verdeeld.

Wij zoeken nog bewoners voor het bestuur en bewoners die het bestuur willen helpen met  het 

onderhoud van de plantenbakken, het toezicht op de woonomgeving enz.  Wilt u meer  weten of u 

hiervoor opgeven  bel dan met Nel Wiersma tel. 06 23456104 of e-mail naar mail@kelbergen-bbk.nl.

Het zou fijn zijn als u komt. De koffie en de thee staan voor u klaar. Uiteraard zal de afstand van 1,5 meter in 
de vergaderruimte in acht worden genomen.

De leden kunnen vooraf de ALV stukken inzien. U kunt de stukken vanaf 12 augustus 2020 ophalen op 
Kelbergen 123.

mailto:mail@kelbergen-bbk.nl


Lidmaatschap.

Veel leden hebben het jaarlijkse bedrag van € 5,- overgemaakt. Echter nog niet iedereen. Nogmaals een 
dringend verzoek om het lidmaatschapsgeld over te maken op onderstaande bankrekening t.n.v. 
Bewonersbelangenvereniging Kelbergen, Amsterdam. Graag bij betaling huisnummer vermelden. 

Ook nieuwe leden zijn welkom. Dan ook graag € 5,- overmaken en tevens vermelden Nieuw lid en 
huisnummer. 

Het lidmaatschapsgeld voor een kalenderjaar.

E-mailadres.

Regelmatig sturen wij een mail naar de bij ons bekende mailadressen. Dit zijn bijvoorbeeld belangrijke 
nieuwsbrieven van de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost, maar ook de nieuwsbrieven van Hart voor 
de K-buurt. Om geld en inzet van bewoners te sparen zou het ook mogelijk moeten zijn de bewonersbrieven 
van de BBK digitaal toe te sturen. 

Krijgt u nog geen berichten van ons doorgestuurd, maar wilt u die wel ontvangen? Dan willen wij graag uw 
mailadres ontvangen.U kunt een mail sturen naar mail@kelbergen-bbk.nl. Uiteraard zullen wij uw privacy 
beschermen en uw mailadres niet aan anderen doorgeven. 

Burendag.

Dit jaar is de burendag op zaterdag 26 september. Samen iets doen met de buren? Kijk dan op 

https://www.burendag.nl/voorwaarden-particulieren .

Woonomgeving/Vuil prikken.

Wandelen alleen of met kinderen, hond uitlaten? Heel vaak komt u rommel tegen zoals lege blikken, plastic 
flesjes en nog veel meer. Dat ziet er niet alleen lelijk uit, maar is ook slecht voor de natuur. Veel afval blijft 
jaren liggen. Laten we Kelbergen er beter uit laten zien en oprapen wat we tegenkomen bel 14020 en maak 
melding van het zwerfvuil of geeft dit online door. 

Er zijn bewoners die groenafval, tegels en zelfs plastic zakken met afval over de schutting in het openbaar 
groen deponeren. Willen we met zijn allen een mooie en schone woonomgeving: leg dan uw afval op 
woensdagavond op de opstelplaats voor grofvuil. Het grofvuil wordt door de Gemeente op donderdag 
opgehaald. 

Carports.

Er is een plan om de carports te verfraaien door het planten van wingerd tegen de muren waar geen 
fotoposters hangen. Wingerd is in de zomer groen en kleurt in de herfst rood. Graag horen wij  wat u hiervan 
vindt. Als u wilt kunt u (met uw kinderen) ook meehelpen. Zo maken we samen van Kelbergen een nog 
groenere wijk. 

Graag horen wij uw mening of meldt u zich aan om te helpen via het contactformulier op onze site 
www.kelbergen-bbk.nl of via mail@kelbergen-bbk.nl.

Wilgentenenschutting.

Het heeft lang geduurd, maar de schutting is (deels) hersteld. Helaas heeft de groenaannemer 
geconcludeerd dat delen de schuttingen zodanig broos zijn dat  ze niet te herstellen zijn. Waar mogelijk 
wordt hersteld. De overige delen worden verwijderd.  

Gezien er nog een periode komt waar veel transporten in gaan plaatsvinden wordt door Rijkswaterstaat en 
IXAS bekeken  hoe het zicht op de bouwplaats kan worden beperkt op de plekken waar de schuttingen 
verwijderd moeten worden. Wij houden u op de hoogte.

Eigen Haard,

Door corona is er geen voorjaarsoverleg geweest. Het voorjaarsoverleg wordt nu gecombineerd met het 
najaarsoverleg en zal september worden gehouden. Als u vragen heeft of problemen die u wilt bespreken 
kunt u die aan ons doorgeven. 
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