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BESTUUR 

 

In het jaar 2018 heeft Wijkbelang Westeinde een bestuur zien gaan en een bestuur zien komen. In de 

ledenvergadering van 26 juni 2018 is het voltallig bestuur opgestapt. Uit diezelfde vergadering is een 

vierkoppige Commissie van Advies ontstaan. De leden hebben de commissie gevraagd om een nieuw 

bestuur te vormen. Dat heeft precies vijf maanden geduurd voordat er een nieuw bestuur benoemd kon 

worden.   

 

De Commissie van Advies heeft, samen met een enthousiaste groep van vrijwilligers, er voor gezorgd 

dat alle commissies konden blijven doorgaan. Waar mogelijk heeft het oud bestuur daarin ondersteund. 

Alle commerciële activiteiten moesten echter stopgezet worden. Reeds gemaakte afspraken werden wel 

nagekomen, maar nieuwe commerciële activiteiten werden niet meer toegekend. Reden daarvoor is dat 

medio 2018 ook de beheerdersfunctie kwam te vervallen doordat de Kwadrant Groep (voorheen Palet) 

zich terugtrekt uit Eeltjeshiem. Er zijn binnen Wijkbelang Westeinde en de Beheerstichting It Hiem 

onvoldoende middelen om een betaalde kracht te bekostigen.  

 

Terwijl alle wijkactiviteiten zo goed als mogelijk draaiende werden gehouden, was de commissie ook op 

zoek naar nieuwe bestuursleden. Dat betekende veel tijd en energie steken in contact zoeken met veel 

verschillende mensen. Veel telefoongesprekken voeren, e-mails versturen, bij mensen langsgaan en dat 

alles met veel overtuigingskracht. Het is de Commissie van Advies gelukt om aan het verzoek van de 

leden van Wijkbelang Westeinde te voldoen, namelijk een bestuur te formeren.  

 

Tijdens de algemene vergadering van 26 november is het nieuwe bestuur benoemd. Het nieuwe bestuur 

bestaat uit de volgende zeven leden, waarvan één uit de Commissie van Advies komt: 

 

− Gert Jan Postma  Voorzitter 

− Geertje de Jong–Westerhuis  Voorzitter 

− Michel Walbeek  Secretaris 

− Eelke Brantsma  Penningmeester 

− Pieter Bouwer  Algemeen bestuurslid 

− Hans Vossenberg  Algemeen bestuurslid 

− Thijs de Jong  Algemeen bestuurslid 

 

De voorzitters zijn ad interim aangesteld tot de volgende algemene ledenvergadering. Zij zullen dan 

bekendmaken of zij hun voorzitterschap wel of niet blijven aanhouden.  

 

 

WIJKACTIVITEITEN 

 

Op de website kun je onder tabblad ‘Activiteiten’ de agenda zien met alle wijkactiviteiten. De volgende 

wijkactiviteiten hebben in 2018 plaatsgevonden. 

 

AQUARELSCHILDEREN 

BAKKIE IN DE BUURT 

BEWEEGTUIN 

BILJART 

BRIDGE 

FILMAVONDEN 

HALOWEEN JEUGD 

 

KLAVERJASSEN 

LEEFOMGEVING 

NAAILES 

OUDPAPIER  

SCHILDEREN 

SINT MAARTEN 

 

SINTERKLAAS 

SJOELEN 

TEGELWAND 

VRIJWILLIGERS  

WIJKBLAD BUITENWESTEN  

WIJKPOSTEN  

WIJKFEEST  

 

 

 


