ENQUÊTE
Beste buurtbewoners,
De Buurtvereniging Overveen (BVO) telt inmiddels ruim 700 leden die regelmatig gebruik
maken van de door de BVO aangeboden activiteiten. Misschien bent u een van hen. De
vereniging wil het onderlinge contact van buurtbewoners bevorderen door het aanbieden
van allerlei cursussen en activiteiten, lezingen en wandelingen. Die kunt u terugvinden in ons
programmaboekje en op onze website www.bvo-tinholt.nl
Nieuwe activiteiten
Regelmatig proberen wij naast de bestaande activiteiten ook nieuwe cursussen en
activiteiten te bedenken. Omdat wij niet altijd weten of dat aanbod ook bij u aanslaat willen
we u vragen naar uw mening hierover. Wat vindt u van ons aanbod? Heeft u zelf nog
suggesties voor andere cursussen of activiteiten? Wij zouden die graag van u willen horen.
Daarnaast is onze bekendheid en toegankelijkheid mogelijk niet optimaal. Ook daarover
horen we graag suggesties voor verbeteringen.
Verhalen uit de buurt
Hoewel wij regelmatig lezingen aanbieden over onderwerpen uit onze buurt denken wij dat
er in onze omgeving veel mensen zijn die een interessant verhaal kunnen vertellen. Dat kan
gaan over bv. het werk van iemand, reizen die mensen hebben gemaakt of over
gebeurtenissen in iemands persoonlijk leven. Wij zouden het leuk vinden om regelmatig een
lezing van iemand uit onze buurt te organiseren. Wij denken dat er in onze buurt veel
verborgen talent aanwezig is.
Als u denkt dat u wel iets interessants heeft te vertellen, schroom dan niet en meld ons dat,
zodat wij daar een plaats voor kunnen inruimen in ons lezingenprogramma. Wij willen u zo
nodig helpen bij de technische uitvoering ervan.
Vrijwilligers
Wij zijn een buurtvereniging die volledig draait op vrijwilligers. Dat geldt voor het bestuur, de
gastvrouwen, de tuincommissie, etc. Helaas hebben wij een tekort aan vrijwilligers. Heeft u
enige tijd beschikbaar en lijkt het u leuk om met andere mensen samen te werken, dan
horen wij dat graag van u. De hoeveelheid tijd en de dagen worden in overleg met u
vastgesteld.
Wilt u op een of meerdere onderwerpen van deze enquête reageren, dan kan dat bij de
volgende personen:
Wim Heijne
Ineke Mugge
Margriet Smit

wbheijne@planet.nl
bvo-i.mugge@xs4all.nl
margriet49smit@hotmail.com

Ook andere vragen of opmerkingen van welke aard ook zijn van harte welkom.
Hartelijk dank voor de moeite.

