Maandverslag VBU
November/December
2017
Campus
1. Plein Uilenstede
Uilenstede werd de winnaar van
Mensen maken Amstelveen.
Momenteel lopen de gesprekken om
het plein te gaan realiseren. De VBU
hoopt om voor de start van de lente
het plein gereed te hebben.
2. Gratis brandmelders
De Brandweer Amstelland heeft
afgelopen twee weken bewoners
geboden om gratis en voor niets
brandmelders te komen installeren in
de oudbouw. Meer dan 100
brandmelders zijn geïnstalleerd. Bij
deze bedanken wij de brandweer voor
dit initiatief. Is de batterij leeg? De
VBU heeft batterijen!

Intern
3. ALV
In december was er weer een
Algemene Leden Vergadering op het
VBU-kantoor. Hier is het beleidsplan
2018 gepresenteerd, welke ook op
www.vbu.nl te vinden is. De notulen
van deze ALV vind je ook daar. In
januari zal er een ALV plaatsvinden
waarbij men zijn of haar stem kan
uitbrengen op de goedkeuring van het
beleidsplan en de twee nieuwe
bestuursleden.
4. Nieuwe bestuursleden
In november en in december zijn er
twee nieuwe bestuursleden
aangetreden. Dit zijn Joël Hoven, als
algemeen bestuurslid PR en Cas Smits,
penningmeester. Wij wensen hen veel
succes bij de VBU.

Monthly report VBU
November/December
2017
Campus
1. Central square Uilenstede
Uilenstede has won the People built
Amstelveen (Mensen maken
Amstelveen) competition. Currently,
meetings are being held to realize the
Central square design. VBU aims to
open the new Central square at spring
time.
2. Free smoke alarms
The Amstelland fire department has
installed fire alarms the last two
weeks for free. We thank the fire
department for their efforts to keep
Uilenstede safe! Is the battery of your
fire alarm empty? You can switch your
battery at the VBU.

Intern
3. General meeting
The policy plan for next year was
presented during the general meeting
this December. You can find this plan
and the notes of the general meeting
at www.vbu.nl. A general meeting to
approve the policy plan will be held in
Januari. At this general meeting our
new board members will also be
approved.
4. New board members
Two new board members have been
chosen in the last two months. These
will, after their approval, enforce our
team. Joël Hoven will fulfill the task of
PR and Cas Smits will be our new
treasurer. We wish them both lots of
success!

