
 
Nieuwsbrief Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 05 juli 2021 

 

Algemene ledenvergadering 2019 en 2020 
Wij hebben er, net als vorig jaar, ook dit jaar voor gekozen om de algemene ledenvergadering over 

2020, in verband met de coronamaatregelen, niet fysiek plaats te laten vinden. In de Koerier nummer 

1 van jaargang 38 hebben wij aan onze leden aangekondigd dat de stukken, van beide jaren, op de 

website gezet zouden worden en dat men in de gelegenheid was om vragen te stellen en dat deze 

door ons beantwoord zullen worden. 
 

Kennelijk doen wij het als vereniging, op het gebied van verslaglegging en financiële zaken, heel goed 

want er is slechts één persoon die gereageerd heeft op ons verzoek tot het stellen van vragen en die 

had ook nog eens geen vraag maar ging akkoord met de stukken zoals die samengesteld en 

gepubliceerd zijn. Een compliment aan de penningmeester en de secretaris is dan ook op zijn plaats. 

Tevens dank aan de leden van de kascommissie. Voor de kascommissie hebbe zich twee leden 

gemeld. We zijn dus nog op zoek naar een reserve lid. Onze financiële administratie is niet 

omvangrijk, dus qua tijd en werk valt het reuze mee. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij 

onze secretaris: secretaris@annashoeve.nl 
 

Zwerfvuil opruimactie 
Op zaterdag 7 augustus is er weer een opruimactie gepland. Verzamelen is weer op het 

parkeerterrein bij de bergvijver. (Wanneer u van uzelf weet dat u gezondheidsklachten heeft, 

gerelateerd aan corona dan mag u helaas niet deelnemen. Wanneer u toch klachten heeft gekregen 

na het aanmelden, is het netjes om u even af te melden.) 

Daarnaast is het terrein vrij toegankelijk en willen we u vragen ook rekening te houden met andere 

bezoekers die dit mooie stukje natuur bezoeken. 
  

Hartelijk welkom, ook namens GNR  bij deze actie van 10:00 tot 12:00 uur om weer zwerfvuil op te 

ruimen in Anna’s Hoeve. We ontvangen je graag vanaf 09.45 uur om materiaal uit te delen en om 

10:00 uur is de aftrap. Na afloop bent u welkom voor een kopje koffie/thee bij het wijkcentrum St 

Joseph, uiteraard eveneens met inachtneming van coronamaatregelen. 
  

• Er is materiaal voor zo'n 20 personen  en wie een eigen grijper heeft neem deze dan s.v.p. 

mee. 

• Neem ook eigen tuin-, werk of wegwerphandschoenen mee. 

• Draag oude kleding en stevige schoenen of rubberlaarzen. 

• en....neem een vrolijk humeur mee   

Wij zullen zorgen voor: 

• Afvalzakken 

• Een plek om het afval weg te gooien 

• Een aantal afvalgrijpers etc. 

• Veiligheidshesjes 

Op dit moment zijn er al 20 aanmeldingen vanuit de geocachgroep. Wilt u zich ook aanmelden dan 

kan dit via dit e-mailadres: annashoeveschoon@gmail.com. 
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