Organisatie van de VOEW

Het bestuur van de VOEW wordt gevormd door :
¾ Jan Hanhart, lid en ad interim voorzitter
¾ Fons Bazelmans, secretaris
¾ Frans Westendorp, lid en ad interim penningmeester
¾ Gerwin Verschuur, lid
De boekhouding, w.o. contributie & registratie, blijft voorlopig in handen van Han Sloots (oud voorzitter VOEW).

Uit de leden van de VOEW zijn een aantal werkgroepen samengesteld. Zij ondersteunen het onderzoek om tot
een gedegen besluitvorming omtrent de oprichting van een wijkgebonden bedrijf voor de exploitatie van het
warmtenet te komen.
De Werkgroepen zijn:
¾ Werkgroep Communicatie (WGC)
¾ Werkgroep Financiële zaken (WGF)
¾ Werkgroep Juridische zaken (WGJ)
¾ Werkgroep Techinsche zaken (WGT)

De leden van de Werkgroepen zijn:
¾ WGC
− Jan Theunissen
− Nadine Vossebeld
− Pieter Meijer
− Ric Pieters
− Fons Bazelmans
¾ WGF
− Mark Uildriks
− Ad van der Ven
− Gerwin Verschuur
− Han Sloots
¾ WGJ
− Hannie Hanhart-Boland
− Jan Hanhart
¾ WGT
− Maarten Bartholomeus
− Huub van Beurden
− Bernard Overgoor
− Siebe Schootstra
− Frans Westendorp
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Organisatie van de VOEW
Alle leden van de werkgroepen wonen in de wijk Eva-Lanxmeer, je kent er vast wel één. Spreek ze gerust eens
aan en stel je vraag. Zij zullen je graag persoonlijk te woord staan. Je kan natuurlijk ook een vraag stellen via het
contactformulier op deze website.
De werkgroepen zullen, daar waar nodig, ondersteund worden door professionals.
Wil je ook meehelpen in één van de werkgroepen, meld je dan via het contactformulier of vertel het aan één van
de werkgroepleden. Vooral de werkgroep Juridische zaken zoekt op korte termijn versterking. Steun je het
initiatief van de VOEW en wil je lid worden, meld je dan aan via dit formulier .

Laatst geupdate op ( maandag 11 februari 2008 )
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