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Geacht lid, 

Ik heb een mededeling voor u, en een verzoek en oproep aan u. 

De mededeling is dat de voorjaars-ledenvergadering gehouden wordt op 26 april 2012. Waar weten 
we nog niet, maar noteert u de datum vast in uw agenda. Het hoofdthema van die vergadering zal de 
in te nemen standpunten zijn t.a.v. de plannen van Schoorl Klopt. Uw stem telt daarin zeker mee. 

Het verzoek is om uw contributie (€ 10) voor het jaar 2012 over te maken op rekeningnummer 
1469.12.926  t.n.v. Bewonersvereniging Schoorl-Centrum. Alvast hartelijk dank! 

De oproep luidt als volgt: 

Uw bewonersvereniging behartigt uw belangen bij de gemeente voor zaken die de leefbaarheid van 
uw directe woonomgeving aangaan. Het bestuur vormt de georganiseerde spreekbuis tussen de 
bewoners en de gemeente Bergen. Actuele thema’s waarover we in gesprek zijn, zijn bijvoorbeeld de 
aanpassing van de Heereweg Fase2 en “Schoorl klopt”. 

Voor het bestuur zijn we per direct op zoek naar een secretaris die zich met de volgende zaken 
bezighoudt. Hij/zij 
o onderhoudt kontakt met de gemeente, voor zover het algemene onderwerpen betreft (kontakten 

over specifieke projecten zijn gedelegeerd aan de bestuursleden); 
o houdt bij wat er in de gemeente en gemeenteraad speelt en meldt dat aan het bestuur en aan de 

leden; 
o houdt de ledenadministratie bij; 
o houdt de leden op de hoogte van de ontwikkelingen d.m.v.: 

• direct mailing via e-mail of op papier voor de leden die geen e-mail hebben; 
• de website www.bewonersverenigingschoorlcentrum.nl op basis van input van de 

verantwoordelijke bestuursleden;  *) 
o begeleidt één of meer projecten; 
o verzamelt agendapunten voor de bestuursvergaderingen en notuleert de vergaderingen; 
o redigeert de jaarlijkse Nieuwsbrief, waarin de ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden 

vermeld; 
o redigeert het wijkplan op basis van input van het bestuur en de wensen van de leden. 
*) Het bijhouden van de website zal níet tot de werkzaamheden gaan behoren (tenzij u dat heel graag ook doet). De huidige 
secretaris zal dit blijven doen. 

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie en wilt u een bijdrage leveren aan ons mooie dorp 
Schoorl, dan is deze vacature wellicht iets voor u.  

Voor nadere informatie of het kenbaar maken van uw interesse belt u met Hans Teijgeler, de 
aftredende secretaris, op 072-509 2005 of mailt u naar secretaris-bsc@ziggo.nl 

 In verband met de korte termijn waarop we de vacature willen vervullen, verzoeken we u uw interesse 
uiterlijk vrijdag 17 februari kenbaar te maken. We zien uit naar uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
Suzanne van Dooren - Penningmeester 
 
PS  T.a.v. onze oproep voor een voorzitter: we hebben een kandidaat gevonden: Wim Meijers. 


