NIEUWSBRIEF
Van het bestuur, jaargang 2014, nr. 1
Nieuw bestuur

Bovendien moet ten behoeve van de
diverse centrumactiviteiten een
verantwoorde verdeling plaatsvinden
van verenigingsgelden. Gelukkig
wordt het bestuur op dit vlak dit jaar
ondersteund door de nieuwe
activiteitencommissie.
Uiteraard is de kalender voor de
overige activiteiten allang bekend, zie
www.ondernemendharen.nl/
activiteiten

Van de 7 door u als leden gekozen
kandidaten zijn er 4 toegevoegd aan
het bestuur, zodat het bestuur nu uit
de volgende 6 leden bestaat:
• Jaap Boerema, voorzitter;
• Jolijn Keuning-Jeltes (Jeltes
Bouwadvies), secretaris;
• Gerda Teune (Teune Assurantiën),
penningmeester;
• Pim Albronda (Bruna), activiteiten;
• Egon Russo (Russo Italia),
Nieuwe Activiteitencommisie
algemeen bestuurslid;
• Archie Verhoog (Van der Maas &
De activiteitencommissie is geheel
Verhoog Advocaten),
nieuw in het leven geroepen.
algemeen bestuurslid.
Activiteiten zijn voor Haren
Het bestuur heeft er
erg belangrijk en waar
Weet u een
zin in!
mogelijk willen we de

nieuw lid? Meld
hem/ haar aan!
nieuwe leden 50%
instapkorting!

bestaande activiteiten
verder uitbreiden. Dit om
de aantrekkelijkheid van
Haren bij het publiek te
vergroten. Mensen moeten
tegen elkaar zeggen: “Kom we
gaan naar Haren, daar is altijd wel
iets te doen”.
De activiteitencommissie bestaat uit
de volgende drie leden:
• Pim Albronda (Bruna);
• Joke Berkhoudt (Formido);
• Wendy Berends (Treatment
Company).
De activiteitencommissie is
onmiddellijk na de formatie aan de
Een van de zaken die prioriteit krijgen slag gegaan. De eerste taak is om
is de kalender voor de
samen met het bestuur de activiteiten
centrumactiviteiten. Het is van groot
voor 2014 op de kaart te zetten.
belang dat deze zo spoedig mogelijk
wordt samengesteld. Dat valt nog
Zijn er leden die mee willen helpen,
niet mee, aangezien er vele goede
bijvoorbeeld als ‘oproepkracht’?
ideeën zijn waaruit het bestuur een
stuur ons een e-mail.
keuze kan en moet maken.
We zijn inmiddels
twee malen bijeen
geweest. Er komt
veel op ons af, want
de formatie van het
nieuwe bestuur is enigszins
vertraagd. Bovendien is er het een en
ander blijven liggen tijdens de vorige
bestuursperiode, aangezien het oude
bestuur uiteindelijk nog maar 2
actieve leden telde. Daarnaast is het
zo dat 4 van de 6 leden ingewerkt
moeten worden. We vragen dus uw
geduld!

Inschrijven Braderie
U kunt zich inschrijven voor de
braderie op zaterdag 7 juni 2014, via
www.ondernemendharen.nl.

Koningsdag zaterdag 26 april.
Koningsdag valt dit jaar op een
zaterdag, een belangrijke winkeldag
in ons mooie dorp. De
Oranjevereniging heeft ook dit jaar
weer een mooie agenda voor deze
dag gemaakt die binnenkort
gepresenteerd zal worden. Nieuw dit
jaar is een muziekfestijn op het
Raadhuisplein, mede mogelijk
gemaakt door een aantal
enthousiaste vrijwilligers, de
Oranjevereniging en Ondernemend
Haren. Mede door deze zaken en het
feit dat Koninginnedag al jaren een
van de best bezochte dagen van ons
dorp is hopen wij dat alle winkels
open zijn op deze al jaren zonnige
dag. Mocht uzelf een leuk evenement
of leuke actie hebben voor
Koningsdag, laat het ons weten via
activiteiten@ondernemendharen.nl.
Andere vragen en ideeën zijn
uiteraard ook welkom.

Open Coffee Haren
Er is een nieuwe mogelijkheid om
te netwerken in Haren. Dit werkt via
een elders in het land inmiddels
beproefd (koffie)recept. Eens in de
maand, op de derde donderdag, is er
een bijeenkomst in buurthuis de
Mellenshorst. Inloop tussen 09.30 uur
en 11.30 uur. Tegen betaling van € 5,kunt u in een informele setting
contacten leggen en zijn koffie en
thee inbegrepen.

Contact met het bestuur:

Contact met de activiteitencommissie:

secretariaat@ondernemendharen.nl

activiteiten@ondernemendharen.nl

