INFO BULLETIN NR 34.

Anna en Willem van Slobbe Stichting

Beste familieleden,
Via deze brief willen we u op de hoogte brengen van de uitslag van de onlangs gehouden enquête over
de A&W Stichting.
Allereerst willen we degenen bedanken die de enquête weer hebben geretourneerd.
Van de 220 uitgezonden enquêtes zijn er 100 weer teruggekomen.
Een korte samenvatting van de antwoorden en de conclusies van het bestuur is als volgt:
(niet alle opties komen op 100 uit, daar niet iedereen alle opties heeft beantwoord.)
Optie 1: website

52 ja / 18 nee
3 aanbiedingen om een website op te zetten, Paul (zoon van Gerard) is
gevraagd, en heeft ook zitting in het bestuur genomen. De twee anderen zijn
vriendelijk bedankt voor hun bereidheid.

Optie 2: verkopen
en nieuwe
locatie

54 ja / 22 nee
Dit jaar zullen we hier nog niet over beslissen, financieel is nu nog haalbaar,
maar volgend jaar kijken we verder. Misschien wel al eens inventariseren wat
dit opbrengt en voor welke prijs je evt. iets terug kunt kopen. Geheel
vrijblijvend.

Optie 3: prijzen aanpassen
30 ja / 38 nee
Dit is geen goede optie, hier gaan we niet op verder.
Optie 4: alles verkopen
einde stichting 12 ja / 56 nee
Nee dus
Optie 5: 25 euro inleg 26 ja / 41 nee
Nee en dit kan de stichting alleen maar meer geld kosten
Optie 6: diverse

Weekendhuur wordt besproken. Per 1 januari 2009 zal de huur van beide
locaties niet meer van zaterdag op zaterdag, maar vrijdag op vrijdag gaan.
We zullen later dit jaar nader over de weekendhuur/prijsaanpassing spreken.

We hopen dat we u rond de zomer verder kunnen informeren over de vordering van de website.

Verder hopen wij velen van jullie te zien tijdens de jaarlijkse reünie op “De Rusthoeve” in de Parkiet
op zondag 13 april vanaf 14.00 uur.
Volgend jaar wordt een speciaal jaar voor de stichting, we bestaan dan namelijk 25 jaar. Dit zullen we
gelijktijdig met de reünie vieren.
De reünie van 2009 zal worden gehouden op 19 april (1 week na Pasen), maar natuurlijk zult u
hierover nog verder worden geïnformeerd.
Financiën Oostsingeltje en Slobbeland
Beide locaties zijn minimaal verhuurd geweest in 2007.
Slobbeland 18 weken en Putten 15 weken.
Slobbeland heeft een positief saldo overgehouden van 619 euro en Oostsingeltje een negatief saldo
van 208 euro. Uiteindelijk is er geen verlies geleden, maar er zijn dit jaar geen grote uitgaven of
onderhoudswerkzaamheden verricht.
Het bestuur van de A&W Stichting

