
 

 

Nieuwsbrief BVSW, januari 2022,  nr. 28.  
Deze brief geeft informatie over: 

de uitslag van de stemming over de statuten van de vereniging en 
over de veranderingen  in het bestuur van de BVSW, een enquête, en over de nieuwsbrief en het 
informatiebulletin. 

Stemming in december 2021 
In december jl. hebben de leden van de BVSW hun stem uitgebracht over de gewijzigde statuten van 
onze vereniging en over de veranderingen in het bestuur. Dit is langs de digitale weg gebeurd, omdat 
wij helaas nog niet een ALV mochten organiseren, waarbij jullie fysiek aanwezig konden zijn. 

Het resultaat van de stemming is, dat jullie vrijwel unaniem hebben ingestemd met de voorgestelde 
wijzigingen in statuten en bestuur. 

Dus een krachtige bevestiging van de leden om op deze wijze voort te 
gaan met de BVSW !  
Het bestuur zou nu graag bijeen zijn gekomen om onze plannen voor 2022 – 2025 te bespreken in 
een “echte” ALV, in direct contact met elkaar. Want wij hebben jullie ideeën, ervaringen, wensen en 
tips nodig. Dit kan ook nu nog niet, en daarom willen wij proberen via een enquête toch “in gesprek 
te zijn”.  

Enquête 
Wij kunnen ons niet permitteren om stil te gaan zitten wachten tot  de corona-beperkingen voorbij 
zijn om dan te constateren dat de energietransitie-ontwikkelingen daar niet op hebben gewacht en 
wij achter de feiten moeten aanlopen. 
 
Dus wij komen binnenkort met een kort-en-krachtige enquête en rekenen op veel reacties. 
 

Nieuwsbrief en Informatiebulletin  

In december zijn wij gestart met versturen van een korte, vrij zakelijke nieuwsbrief, waarin wij de 
onderwerpen bespreken, die onze vereniging betreffen. Interne zaken, maar ook de activiteiten naar 
gemeente en andere instanties.  
 
Het informatiebulletin blijft de technische ontwikkelingen m.b.t. de energietransitie in de meest 
brede zin behandelen. Hierin is dus ook ruimte voor het vermelden van b.v. ervaringen van de leden 
op het gebied van isoleren en energieopwekking. 
 
Op onze website verenigingschilderskwartier.nl  zullen wij de nieuwsbrieven ook gaan plaatsen. 
 

Volgende nieuwsbrief 
Hierin zullen wij de Warmtevisie behandelen, die inmiddels is goedgekeurd door de gemeenteraad.  
Wij beschikken over een goede samenvatting en zullen aangeven op welke wijze het Schilders-
kwartier hierin wordt genoemd. 
 
Namens het bestuur van de BVSW, 
Jan Klene 
 


