Bewonersnetwerk Klarenbeek (BNK) e.o. zoekt een nieuw bestuurslid
Het Bewonersnetwerk Klarenbeek zet zich in voor behoud van de kwaliteit van de leefomgeving in
het werkgebied Dalweg, Thomas à Kempislaan, Monnikensteeg, Weg achter het Bos en de
Apeldoornseweg. We letten op veranderingen in de huidige toestand van het gebied die permanente
gevolgen hebben of kunnen hebben voor de (nabije) toekomst.BNK stimuleert contacten tussen
bewoners, gemeente Arnhem en initiatiefnemers.
Waar nodig leggen we actief contact met omliggende wijken en andere platforms.
BNK heeft een eigen website, www.bnkarnhem.nl met informatie over ontwikkelingen in ons gebied.
Daarnaast ontvangen bewoners een paar keer per jaar een nieuwsbrief.

Het bestuur bestaat uit 5 personen en vergadert gemiddeld 6 x per jaar.Daarnaast zijn activiteiten op
wisselende momenten zoals contacten met de gemeente en andere wijken. Door het vertrek van een
bestuurslid ontstaat een vacature.
Bewoners in het gebied die zich actief willen inzetten voor het behoud van de kwaliteit van ons
gebied en interesse hebben om bestuurslid te worden, worden uitgenodigd hun belangstelling
kenbaar te maken door contact op te nemen. Dat kan via ons e-mailadres info@bnkarnhem.nl .

BNK zoekt ook een vrijwilliger voor het beheer van de website
U plaatst zelfstandig artikelen die door het bestuur worden aangeleverd nadatu deze eventueel hebt
aangepast (geredigeerd). We plaatsen regelmatig artikelen of actualiseren reeds geplaatste artikelen.
Gemiddeld 15 keer per jaar. Ook zorgt u dat de website actueel blijft: u beslist zelfstandig of artikelen
naar het webarchief kunnen of actualisatie behoeven.
Wij vergaderen 6 keer per jaar; uiteraard bent u van harte welkom op deze vergaderingen, maar dat is
geen voorwaarde voor deze functie.
Wilt u meer informatie? Dat kan via e-mail ( info@bnkarnhem.nl ) of telefonisch bij Wim
Teeuwisse, voorzitter via 06 13226514 en/of Kees Kleinendorst, secretaris via 06 12645824.
Met geïnteresseerde kandidaten gaan we in oktober in gesprek.

NB: ontvangt u nog niet onze nieuwsbrief? Dan kunt u zich aanmelden bij info@bnkarnhem.nl .

