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Jaaragenda

De volgende activiteiten worden in principe het hele jaar

door maandelijks georganiseerd. Alle leden zijn er van harte

welkom. Zie voor meer informatie onder het kopje “Agenda”

op de website. U hoeft zich voor deze activiteiten niet van te

voren aan te melden, tenzij anders aangegeven:

– Volkskrant cryptogram oplossen in Café Krull elke 1e

zaterdag van de maand.

– Filmmiddag in Rialto, elke 1e maandag van de maand.

– Koffie-ochtend in Café Boca’s, elke 1e vrijdag van de

maand.

– Thema-avond, 2e dinsdag van de maand (in juli en augustus

niet)

– Stadsdorpborrel in Café de Punt, elke 2e donderdag van de

maand.

– Inloop in de Ontmoeting laatste woensdag van de maand.

 

Enquête alsnog invullen s.v.p.

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering hebben we

onze zorgen uitgesproken over het feit dat zich slechts een

beperkt aantal leden stadsdorpbreed actief inzet voor

Stadsdorp De Pijp. Deelnemers aan activiteiten, daarover

hebben we geen klagen. 

Als je lid wordt van een vereniging is het nou eenmaal zo dat

je niet alleen de verplichting hebt om contributie te betalen. Er

mag van leden ook verwacht worden dat zij zich op een of

andere

Agenda
-----------------------

woensdag 29 juli 19:00 uur

Inloopavond

in De Ontmoeting

Servaes Noutsstraat 101

------------------------

zaterdag 1 aug. 

10.30 - 12.00 uur

Cryptogramgroep

in Café Krull, 

Sarphatipark 2

------------------------

maandag 3 aug.

Filmmiddag in Rialto

Ceintuurbaan 338

------------------------

vrijdag 7 aug. 10.30 uur

Koffie-ochtend in Boca's 

Sarphatipark 4 (naast

Café Krull)

-----------------------

https://us8.admin.mailchimp.com/templates/*%7CARCHIVE%7C*


manier wel inzetten om te helpen bij het organiseren van

activiteiten etc. 

Als het in de toekomst gaat zoals het nu gaat vragen wij ons

serieus af hoe dat verder moet met ons Stadsdorp.

Want dat is het: ons Stadsdorp! We moeten er samen iets van

maken.

Met de enquête beogen we om bekend te worden met de

mogelijke interesses van onze leden om zich actief stadsdorp-

breed in te zetten. Slechts 31 van de 120 leden hebben

gereageerd. Uiteraard zijn we blij met deze 31 reacties maar

tegelijk ook erg teleurgesteld dat de andere 89 leden niet

hebben gereageerd. Hoe moeilijk kan het zijn om 10 minuten

vrij te maken om de enquête in te vullen! 

We doen daarom een dringend beroep op die leden die de

enquête nog niet hebben ingevuld. Doe het alsnog. De link

naar de enquête, waarop je kunt klicken, is hieronder te

vinden, maar ook op onze website in het artikel "Enquête juni

2015" op de homepage.

Link naar de enquête: https://docs.google.com/forms/d/

1FmUHESwsRklhaLmgxtLSR0NOMWO

_9hg1hhTgx2SBalE/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Het bestuur.
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Agenda (vervolg)
-----------------------

donderdag 13 aug. 17:00 uur

Stadsdorpborrel

in Café de Punt

2e J. v. Campenstraat 150

-----------------------

Aanmelden als lid

Pijpbewoner,

U kunt zich aanmelden als lid

van de vereniging via onze

website.

De lidmaatschapsbijdrage in

2015 is 15 euro per persoon

per jaar.

Geen internet? Dan kunt u ons

bellen 06-87169505 of het

formulier per post aanvragen

bij:

Ledenadministratie

p/a H.Ronnerplein 50,

1073 KW Amsterdam
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