Secretariaat: Buiksloterdijk 176, 1025 WB Amsterdam
Geachte dijkbewoners.
De bewonersvereniging nodigt u uit voor de Jaarvergadering, te houden op donderdag 13
september a.s. 19.30 in de Buiksloterkerk. We kijken terug op het seizoen 2017/18, blikken
vooruit naar het nieuwe seizoen, en delen de nieuwtjes.
Op de agenda staat:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening, vaststelling agenda
Verslag jaarvergadering 14 september 2017
Mededelingen (w.o. nieuwe spelregels huur voortuinen, afscheid Damesbende)
Jaarverslag 2017/18 (bijlage)
Parkeerbeleid: gevolgen parkeerbeleid en NZ-lijn; acties richting gemeente
Vorig jaar heeft de gemeente in de zomervakantie een enquête uitgevoerd waaruit ze de
conclusie heeft getrokken dat de Buiksloterdijk geen parkeerbeleid wil. Omdat in vrijwel
alle omliggende delen van Noord sinds 1 juli wel betaald parkeren is ingevoerd, wordt de
dijk nu overspoeld met ‘gratisparkeerders’, kunnen veel dijkbewoners hun auto niet meer
voor de deur kwijt – en blijven betaalde parkeerterreinen in de omgeving vrijwel leeg.
Hierover heeft de Bewonersvereniging in juli overleg met de Bestuurscommissie gevoerd
– met de afspraak dat we begin oktober opnieuw overleggen over maatregelen.
6. Verslag feestcommissie (Alvaro/Arne)
7. Vervanging bomen Buikslotermeerdijk; Dreiging kap groenstrook langs sportveld DVC
8. Noorderpark: processierups, voortgang inrichting en evenementen/activiteiten
9. Nieuwbouw Elzenhagen-zuid/ELZO
• Uitvoering Stedenbouwkundig plan: atletiekbaan, molenbiotoop, dijkpark
• Startblok Elzenhagen (huisvesting jongeren & statushouders)
10. Financieel verslag penningmeester en incasso-machtigingen contributie
11. Verslag kascommissie
12. Rondvraag en sluiting (ca 21.30 uur)
Na afloop staan er hapjes en drankjes klaar, en kunnen we even napraten.
Ik hoop u op de Jaarvergadering te mogen begroeten,
Namens het bestuur,
Pieter Hettema (voorzitter)

Bijlage: Machtiging incasso contributie (z.o.z.).
Jaarverslag 2017/18 staat op www.buiksloterdijk.org
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Doorlopende machtiging

SEPA

Naam : Bewonersvereniging Buiksloot,
Adres: Jan Smit, penningmeester Buiksloterdijk 176, 1025WC Amsterdam, Nederland
IBAN Bewonersvereniging Buiksloot NL79 INGB 0004 5634 18
Incassant ID:
NL93ZZZ798386180000
Reden betaling:
Jaarlijkse contributie
Om onze begroting te laten sluiten heeft de ledenvergadering in 2017 besloten de contributie vast te
stellen op € 10, en te bevorderen dat de inning zoveel mogelijk via een incasso-machtiging verloopt.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Bewonersvereniging Buiksloot om een
ieder jaar doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van max.€ 15 van uw
rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend (elk jaar) aan het eind van het jaar een bedrag
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Bewonersvereniging Buiksloot.
U krijgt minimaal twee weken voor de datum van incasso bericht via email
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving
verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden. Als u van mening bent dat
een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft afgegeven,
kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.
Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.
U kunt dit formulier invullen, ondertekenen, en in de bus doen bij nr.176, of scannen en opsturen naar
jansmit2@icloud.com, of info@buiksloterdijk.org dan kunt U dit exemplaar voor uw administratie
bewaren.
(Dik gedrukt* in ieder geval invullen)!
Naam Ondergetekende:
________________________________________________*
Straat+huisnr:
________________________________________________________*
Postcode + Woonplaats:
__________*
__________________________________*
Emailadres:
_________________________________________________*
Rekeningnummer (IBAN-formaat):
____________________________________*
Datum ondertekening:
__________________________________________________*
Kenmerk machtiging: 2018- _ _ _ _ *
(vul op de streepjes uw huisnummer in met een 0 (nul) ervoor. Voorbeeld: 2017-0176. Dit nummer is tevens uw
lidmaatschapsnummer. De datum van ondertekening en dit kenmerk zijn van belang voor de incasso)

Handtekening:

________________________________________________________
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