vertegenwoordigers van bewoners van Olmenes

Van, voor en door ouders, verwanten en

Bestuursleden:
voorzitter
voorzitter@vvvolmenes.nl
penningmeester
penningmeester@vvvolmenes
Bewoners op vakantie

secretaris
secretaris@ovvvolmenes.nl

website VVV Olmenes:

www.vvvolmenes.nl
Op deze website staan meer details
en namen van bestuursleden alsmede
allerlei informatie over de VVV,
zoals verslagen van de activiteiten.
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ontmoeting
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huishoudelijk reglement

Wel, in de eerste plaats proberen we

De VVV wil praktisch bezig zijn.

contact te brengen. Onderlinge

Signalerend, stimulerend, inspirerend en
transparant. We doen dat door het
organiseren van verwantenavonden (samen
met OlmenEs), het maken en verspreiden
van Nieuwsbrieven en een eigen website
(www.vvvolmenes.nl).
Zo proberen we als vereniging tussen de
bewoners, de

ouders/plaatsvervangers met elkaar in
kennismaking leidt immers automatisch tot
het uitwisselen van ervaringen. Soms is dat
vooral gezellig en ontspannend, vaak ook
groeit het uit tot een waardevol
lotgenotencontact.
Verder ziet de vereniging het als taak om,
waar nodig, informatie te verstrekken en
lezingen te organiseren. Het kan dan gaan
over het effectief beheren van de financiën

juist reden tot een schouderklopje: in alle
gevallen probeert de VVV er alert op te zijn.
Maar de vereniging functioneert bij de
gratie van de leden. Zij zijn immers de oren
en ogen die de signalen opvangen.

De VVV is bedoeld voor ouders, brussen en
andere vertegenwoordigers van de Olmenesbewoners. Lid worden kost 10 euro.
Nevenlid worden (familieleden, betrokkenen)
kost 5 euro. Leden ontvangen alle
informatie per e-mail. Meldt u aan bij de
secretaris: secretaris@vvvolmenes.nl.

