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Dordrecht, Middenhoeve, 2012. 
 
 
Beste Middenhoever, 
 
U woont sinds kort of al wellicht toch alweer enige tijd in onze wijk. Wij hopen dat u het bijzonder naar uw zin heeft in uw 
nieuwe woning en wijk. 
 
Wellicht is het reeds onder uw aandacht gebracht dat er een bewonersvereniging in Middenhoeve actief is, maar mogelijk ook 
(nog) niet. 
 
Wij zijn geen wijkvereniging of vereniging van eigenaren, maar een zelfstandige vereniging dat als doel heeft op te komen voor 
de belangen van de bewoners. Bijv. als er algemene belangen zijn die wij bij de gemeente moeten aankaarten, maar ook 
wanneer er behoefte is om gezamenlijk (groot) onderhoud te regelen en daarbij kortingen kunnen bedingen. Uiteraard zijn er 
ook op sociaal vlak met enige regelmaat activiteiten. 
 
Voorbeelden uit het recente verleden zijn: 

• Informatie en contacten met gemeente en actiegroep over bebouwing in de Zuidpolder 
• Strooizout voor bewoners en strooicontract ingang wijk (v.a. 2011) 
• AED in onze wijk en reanimatie trainingen voor bewoners (2010 en elk jaar terugkerend) 
• Vernieuwing van dakgoten en daknokken (in 2010 afgerond) 
• Kunstgras op het voetbalveldje aan de Abeelstraat (eind 2009) 
• Buurtfeest, barbecue en andere activiteiten voor oa. kinderen in de buurt 
• Korting op aankopen bij diverse winkelbedrijven in Dubbeldam. 

 
Kijkt u eens op onze website www.middenhoeve.nl 
 
Meer dan 90% van alle bewoners is lid van de vereniging. Door dit grote draagvlak zijn wij in staat om veel te kunnen bereiken 
bij diverse instanties. 
 
Wij zouden ook U graag als nieuw lid willen verwelkomen, want ook uw stem telt en is belangrijk voor onze vereniging. 
Wij kunnen veel voor u betekenen, maar dit kunnen wij alleen goed doen als er zo veel mogelijk bewoners lid zijn. 
 
Een lidmaatschap van de vereniging Middenhoeve kost momenteel slechts 20,- per jaar. Wij hopen u te mogen begroeten als 
nieuw lid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het dagelijks bestuur, 
 
Jan Heuser 
Penningmeester vereniging Middenhoeve 
Lariksstraat 2. 
 

 
Ik meld mij aan als lid van de vereniging Middenhoeve. Tevens machtig ik de penningmeester van de vereniging 
Middenhoeve tot wederopzegging om jaarlijks het lidmaatschapsgeld van de vereniging Middenhoeve d.m.v. 
automatische incasso van mijn rekening te innen. Het bedrag van het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks 
vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.  
 
Naam: .............................................. 
 
Adres:  .............................................. 
 
Telefoon:  .............................................. 
 
E-mail:  .............................................. 
 
Bank- of girorekeningnummer:  .............................................. (svp aangeven: bank / giro) 
 
 
Handtekening:  .............................................. 
 
Datum: .............................................. 
 
Svp dit deel ondertekenen en inleveren bij de Penningmeester op Lariksstraat 2 
 


