
PLAATSELIJK BELANG DE WILGEN, SMALLE EE  

 

 

EN BUITENSTVALLAAT 

 

Beste nieuwe bewoner(s), 

Hartelijk welkom in één van onze Plaatselijk Belang dorpen 

de Wilgen, Smalle Ee of Buitenstvallaat. We hopen dat u 

net als wij zult genieten van deze prachtige woonomgeving 

en de plezierige sfeer en willen daar als Plaatselijk Belang 

graag een extra bijdrage aan leveren. 

 

 

 

 

Plaatselijk Belang de Wilgen, Smalle Ee, 

Buitenstvallaat is opgericht in 1945 met als doel het 

behartigen van de belangen van de inwoners van deze 

drie dorpen en het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat. Door onder andere in 

contact te treden met de bewoners, gemeente, overheid en organisaties tracht P.B. dit doel 

te bereiken. Door het houden van bijeenkomsten en vergaderingen kunnen de inwoners 

meepraten en meedenken over de ontwikkeling en leefbaarheid van hun dorp. Gezien de 

belangrijke ontstaansgeschiedenis van dit gebied voor de gehele regio doet de vereniging veel 

aan het bijbrengen en in stand houden van cultuur-historische waarden.  

Een andere missie van P.B. is het zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor de 

bewoners. Het plaatsen en beheren van AED’s en het creëren  van verkeersveilige  situaties 

zijn slechts enkele voorbeelden van onze werkzaamheden. Daarnaast wordt er een uitgebreid 

programma geboden van sociale activiteiten waaronder een nieuwjaarsreceptie, 2-jaarlijks 

dorpsfeest, zomeravondconcert etc.  

Ongeveer 75% van alle inwoners in ons 

gebied is lid van de vereniging en neemt 

actief deel aan één of meerdere activiteiten.  

Graag zouden wij u ook als lid van onze 

vereniging willen verwelkomen. Voor slechts 

€ 10,-- per jaar bent u als gezin lid. Door 

onderstaande strook in te vullen kunt u lid 

worden.  

 

 



Vul onderstaand aanmeldingsformulier in en stuur het naar onze penningmeester van P.B, of 

gooi het bij hem in de brievenbus: 

Penningmeester: De heer J. Heideveld 

Broekfinne 143 

9213 RP  DE WILGEN 

 

Aanmeldingsformulier voor aanmelding nieuwe leden 

Hierbij meld ik mij als lid aan van de vereniging Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en 

Buitenstvallaat en betaal jaarlijks de contributie, vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering 

(momenteel € 10,--). 

Mijn gegevens: 

Naam: Telefoonnummer: 

 

Straat: 

 

Emailadres: 

 

Postcode en woonplaats: 

 

 

IBAN: 

 

 

Kruis aan: 

O Automatische incasso volgens onderstaande machtiging 

 

Machtiging voor doorlopende automatische incasso: 

Hierbij machtig ik de vereniging Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat om 

jaarlijks de contributie, vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering (momenteel € 10,--) te 

incasseren van mijn bankrekeningnummer. 

 

Ondertekening opdrachtgever 

Datum: Plaats: Handtekening: 

 

 

 

 

  

Belangrijk voor u: 

 U machtigt vereniging Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat om 

een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt. 

 Het bedrag wordt jaarlijks in maart afgeschreven. 

 Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het 

machtigen. 

 Met het ondertekenen van de machtigingsbrief geeft de opdrachtgever toestemming 

om jaarlijks een bedrag van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven. 

Opgeslagen in: pbdewilgen2018/aanmeldingsformulier 2 lid worden van PB 


