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Beste buren,
 
2020 ligt achter ons, en hopelijk kunnen we later in dit jaar alle 
corona perikelen ook achter ons laten.
Wij willen jullie allemaal weer eens zien op een ALV, met een  
borreltje, op een daktuinfeest, gluren bij de buren, etc etc.
De toekomstplannen zijn er zoals jullie lezen altijd volop.
 
Maar graag blikken we ook samen even terug op 2020. Het jaar 
waarin we bijvoorbeeld de exploitatie van de wasmachines  
overnamen. De geschatte omzet voor de laatste twee maanden is 
zelfs met 4 euro overschreden.  
Laten we met zijn allen lekker zo door 
wassen, dan halen we ons budget in 
2021 vast ook!
 
In 2020 nam Coen afscheid van het 
bestuur, en werd Piet onze nieuwe  
voorzitter. Stijn kwam erbij, Ingrid sloot 
zich direct na haar wereldreis bij ons aan, en nam het stokje van 
penningmeester over van Appie. Stef heeft plannen om te stoppen, 
maar wacht gelukkig nog heel even. Pieter Husmann meldde zich 
eind vorig jaar, en ook Renee van Gorp komt binnenkort op 
snuffelstage.
Bijna niet bij te houden he? Binnenkort komen we bij je terug met 
wie zich opnieuw verkiesbaar stellen, en wie toe willen treden tot 
het bestuur. Want uiteraard moet jij daar je stem over laten horen!
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Ook Lozjee ging gewoon door, met minder boekingen dan voorgaande 
jaren, wat we helaas ook aan Corona te wijten hebben. Jeroen stopte na 
jarenlange trouwe toewijding, en Fred van Deurzen heeft zich gemeld om 
Laura en Lotte te ondersteunen. Binnenkort een uitgebreid Lozjee bulletin!
Helaas hebben we ook een vervelende situatie gehad met betrekking tot 
Lozjee: er is een poos geleden gebleken dat er sleutels van de kamers  
gekopieerd waren, en de kamers zijn vervolgens zonder toestemming  
gebruikt. Dit leidde tot Lozjee-gasten die een ontzettend smerige kamer 
troffen, en in een geval zelfs iemand die zich nog in de kamer bevond.
Na dit voorval zijn alle cilinders vervangen, wat helaas tot een kostenpost 
van 416,- geleid heeft. Geld dat we niet meer kunnen besteden aan  
bijvoorbeeld leuke activiteiten.
Naast de kosten voor nieuwe cilinders, hebben we ook omzet misgelopen 
(doordat de kamers niet verhuurd waren door ons), en extra kosten voor 
het schoonmaken gemaakt.

Haasje Over:
De afgelopen maanden heeft een commissie samen met Trudo geholpen bij 
het selecteren van 37 kartrekkers voor Haasje Over, 20% van het totale 
aantal bewoners daar.
En dat is gelukt! Honderden brieven zijn er binnengekomen bij Trudo, welke 
een eerste selectie gemaakt heeft, en 88 zijn er naar de selectiecommissie 
gegaan, welke bestaat uit buren van A&G en een medewerker van Trudo.

Deze brieven zijn allemaal gelezen en beoordeeld, en daarna zijn met al deze 
kandidaten gesprekken gevoerd. De commissie is hier helemaal enthousiast 
van geworden, er schijnen ontzettend veel enthousiaste gedreven mensen 
bij gezeten te hebben die staan te popelen om leuke dingen te organiseren 
en de community daar op poten te zetten,
Veel dank aan deze commissie, die hier zeer veel tijd in gestoken heeft! 

Het oude Miele betaalsysteem voor wassen en drogen is 
inmiddels volledig uit de lucht. Het is waarschijnlijk ook niet 
meer mogelijk om online je resterende wastegoed op te 
vragen. Maar als je ooit borg voor je wastag hebt betaald, 
kan je die nog steeds terugvragen. Gebruik daarvoor het 
formulier dat je begin december in je brievenbus gehad 
hebt.

Zoals altijd geldt: we vinden het leuk van je te horen!
Complimentjes, klachten, input voor de nieuwsbrief, 
topideeen of andere zaken kun je ons toesturen via:


