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Samen staan we sterk. 

Jaren geleden had de Bewonersvereniging Kasbah geregistreerde leden die per jaar 10 gulden 
betaalden en daarvoor tijdens de jaarvergadering stemrecht kregen, maar ook op de hoogte 
gehouden werden van activiteiten in en rond de Kasbah. Een aantal jaren zijn er ook helemaal 
geen geregistreerde leden meer geweest. We willen graag weer terug naar ledenregistratie, omdat 
we hopen dat die leden betrokkener zullen zijn met het leven in en om de Kasbah.

De bewonersvereniging wil met veel plezier van alles doen voor de Kasbahbewoners, het wordt 
alleen steeds moeilijker om daar geld voor te vinden. Van Welbions krijgen we jaarlijks een 
bijdrage, maar die wordt helaas door bezuinigingen steeds minder. We hebben dus per jaar minder 
te besteden en we hebben wel vaste lasten. Ook ondersteunen wij graag bewonersinitiatieven, 
daarnaast geven we minimaal 4 x per jaar een nieuwsbrief uit. Vaak zit daar een bon bij voor een 
gratis consumptie tijdens de Bewonersavond, waarvan de bardiensten op de donderdagavond 
gedraaid worden door vrijwilligers, woonachtig in de Kasbah.

Samen staan we sterker. 

Bijvoorbeeld om NEE te zeggen tegen weer een onbehoorlijke huurverhoging. Of om jullie te 
kunnen bijstaan met advies bij klachten. Denk aan lekkages waar weinig tot niets mee gedaan 
wordt, storingen die maar niet verholpen worden, werkzaamheden met overlast in en rondom je 
woning, klachtenafhandeling door woningbouw of gasbedrijf etc. Om die klachten beter te kunnen 
bundelen, is deze ledenregistratie óók nodig.

Samen is het leuker. 

We verlenen graag onze medewerking aan Kasbah-activiteiten zoals een aantal jaren achtereen 
de BBQ en in 2014 een fantastisch 40-jarig bestaansfeest. Ook hebben we een bijdrage geleverd 
aan de opening van het Piet Blom Museum. Uiteraard dragen we graag ons steentje bij aan 
activiteiten/evenementen die door bewoners van de Kasbah georganiseerd worden.  

Sterk, sterker, sterkst. 

We kunnen samen op z’n sterkst worden. Uiteraard kunnen we niemand verplichten om lid te 
worden. Maar we zouden wel graag zien dat jullie een bewonersvereniging willen. Daarom is er op 
de achterzijde de mogelijkheid om je naam en verdere gegevens in te vullen. Wat ons betreft ook 
graag de gezinssamenstelling met bijbehorende gegevens. Op deze manier kan er misschien ook 
eens iets voor hele jonge kinderen of tieners georganiseerd worden, of op een andere manier 
tegemoet gekomen worden aan jullie wensen.

Als je nu nog niet heel erg graag lid wil worden, weten wij het ook niet.

Tijdens de AV op 9 april 2015 is vastgesteld dat we een klein bedrag, t.w. € 5,00 aan contributie 
moeten gaan heffen om bovenstaande zaken te kunnen blijven doen. In principe is dit bedrag per 
huishouden, als je graag de mogelijkheid wilt hebben om op naam lid te worden, kan dat ook. In 
dat geval vraag je gewoon een extra lidmaatschap aan. Binnen een huishouden kunnen er dus 2 
mensen lid zijn. Kinderen onder de 18 jaar kunnen helaas geen zelfstandig lid worden.

Formulier voor Ledenregistratie
“ Samen staan we sterker”


