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2019 was een stabiel jaar voor de wijkvereniging. In 2018 is door de voorzitter een plan aan het 
bestuur gepresenteerd waarin een missie en visie zijn vastgesteld welke terug te vinden zijn om de 
vernieuwde website van de wijkvereniging. 
Het bestuur is qua samenstelling gelijk gebleven. Er is nog wel een vacature voor een algemeen 
bestuurslid. Het belemmert het functioneren van het bestuur niet, maar met een man of vrouw extra 
zouden we wel beter en vollediger onze wensen met betrekking tot de ontwikkeling van de 
wijkvereniging beter tot uiting kunnen brengen. Binnen het bestuur is een taakverdeling gemaakt. 
Het algemeen bestuurslid is activiteitencoördinator, maar activiteiten worden veelal ook door andere 
bestuursleden of leden van de wijkvereniging georganiseerd. 
Het ledenaantal is gegroeid van 160 in januari 2019 naar 164 in januari 2020. De wens is om in een 
sneller tempo door te groeien. 
 
Er was weer een variatie aan activiteiten georganiseerd. Door het slechte weer zijn een drietal niet of 
deels doorgegaan. Niet doorgegaan: Buitenspeeldag en Puchrit. De activiteiten van de  Burendag 
gingen niet door, maar de barbecue ’s avonds wel. 
Er werd bijna elke donderdagavond hardgelopen.  
Verder vonden de volgende activiteiten plaats: 

• Lasergamen 
• Spelletjesavond (2x) 
• Bierproeverij 
• Paaseieren zoeken 
• Burendag -> alleen barbecue 
• Halloween 
• Dag van de Mantelzorg 
• Inzamelingsactie Voedselbank Westland 

Al-met-al toch weer een gevarieerd programma. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers! 
 
Het aantal aanvragen van leden m.b.t. de leefbaarheid in de wijk is 1. 
 
Ons verenigingsblad Buurtinfo heeft een nieuwe redacteur welke het blad heeft opgefrist. Er zijn 
adverteerders aangetrokken om de kosten van het in kleur drukken beter de kunnen dekken. 
Naast communicatie via ons blad waren wij ook zichtbaar op onze website www.druivenblok.nl en 
onze Facebookpagina.  
 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar. 
 
Arjan van der Enden, voorzitter 

http://www.druivenblok.nl/

