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Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde
LAATSTE NIEUWS

De wijkbus pakt uit
Het begon met het uitdelen van een speculaaspopje aan alle leden die tussen 27 november en
6 december gebruik maakten van de wijkbus.
Alle leden krijgen bij hun ledenbrief een handig bureaukalendertje. Leuk toch?

Alle medewerkers van de ‘Vereniging Wijkbus GrootIJsselmonde’ wensen allen die dit lezen een gezond
een voorspoedig 2019 toe!

Verder waren er gezellige uitstapjes naar een kerstmarkt
met high tea in Halsteren.

Verlenging samenwerking
Winkelcentrum Keizerswaard heeft de samenwerking met de Wijkbus opnieuw met een jaar verlengd.
Al jaren is Winkelcentrum Keizerswaard een trouwe
en belangrijke sponsor van Vereniging Wijkbus

Ledenbrief
Eind december wordt de jaarlijkse ledenbrief bezorgd met daarin
belangrijke informatie betreffende het jaar 2019.
Nieuw in dat jaar is dat bij leden die een rit boeken maar de wijkbus voor niets laten komen, de kosten daarvan in rekening worden gebracht.
Als dat vaker gebeurt dan worden zij uit de ledenlijst geschrapt.

Terugblijk op 2018
Nieuwsbrief via de mail ontvangen?
Wilt u als lid en als relatie de nieuwsbrief niet ontvangen?
Dat kan! Geef uw wens door aan onze dames op kantoor.
Bel 010 – 479 54 04 of 010 – 419 10 20. Mailen kan ook:
wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Het jaar 2018 was voor onze vereniging een goed jaar. Er kwamen veel nieuwe leden bij en er werden veel ritten verzorgd.
Ook het aantal collectieve lidmaatschapen nam toe.
We kregen een mooie nieuwe website (www.wbgij.nl) en extra kantoorruimte. We sluiten het jaar af met voldoende financiële middelen en veel vrijwilligers.
Nieuwe vrijwilligers, met name op kantoor, blijven welkom.
Ook konden we extra service bieden aan de leden door een
aantal geslaagde uitstapjes te organiseren. De uitslag van een
door studenten van het Albeda College gehouden klanttevredenheidsonderzoek was positief.
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Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) die dit jaar op
woensdag 26 september in de Groene Tuinkerk werd
gehouden werd verrassend druk bezocht.
Veel onderwerpen werden door het bestuur en de leden aan de orde gesteld en in een goede sfeer bediscussieerd.
Vermeldenswaard is dat de vergadering instemde met
een voorstel om de ritbijdragen in 2019 iets te verhogen in verband met de door de overheid bepaalde verhoging van het BTW-tarief.

Telefoon:

010 – 479 54 04
010 – 419 10 20

De Nieuwsbrief wordt gedrukt door

en verschijnt 3 of 4 keer per jaar.

www.wbgij.nl

Hij is verkrijgbaar in de bussen en te lezen

wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

op de website: www.wbgij.nl

