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Beste mede-wijkbewoners, 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op woensdagavond 28 maart jl. vond de ALV plaats. We hebben afscheid genomen van 
Heleen André de la Porte als bestuurslid. Zij heeft 5 jaar zitting gehad in het bestuur waar zij 
zich o.a. sterk heeft gemaakt voor de ouderzorg in de wijk waarvan de maandelijkse 
koffieochtenden een succevol voorbeeld zijn. We hebben haar hartelijk bedankt voor haar 
inzet voor de wijk. We zijn zeer verheugd dat de ALV Stacey Vrijhof als een nieuw bestuurslid 
heeft benoemd en hernoembaarheid van Jeffrey Rundberg bekrachtigd. In het nieuwe bestuur 
bekleedt Jeffrey Rundberg de functie van voorzitter, is Bert Roke penningmeester en is Stacey 
Vrijhof secretaris, Tim Heere en Tjeerd Mijnster zijn bestuursleden. Het verslag van de ALV 
staat op de website van de wijkvereniging. 
 
Duurzaam verbinden 
BENG! heeft aansluitend op de ALV, een presentatie gegeven. BENG! staat voor Biltse Energie 
Neutrale Gemeenschap en dat willen ze in 2030 bereiken. De Bilt draait nu nog voor meer dan 
90% op fossiele brandstoffen. Dat kan en moet anders: door véél meer energie te besparen 
én door op allerlei manieren te werken aan de opwekking van energie uit duurzame bronnen. 
 
Nieuw initiatief is ‘BENG in de buurt’ waarmee zij uitwisseling van kennis willen stimuleren. 
BENG overweegt huiskamerbijeenkomsten te organiseren bij/met mensen die al ervaring 
hebben met energiebesparing, zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke. Indien u 
interesse hebt om van gedachten te 
wisselen over verduurzaming van uw 
woning of uw ervaringen te delen, dan 
vragen wij u bijgevoegde enquete in te 
vullen. De enquete is natuurlijk geheel 
vrijwillig, maar wij horen graag uw 
mening. Alvast bedankt! 
 
Dat er nog veel valt te doen aan het 
verduurzamen in de wijk is te zien op 
www.energielabelatlas.nl. Hier is per 
woning de, geregistreerde, energielabel 
vastgelegd. U zult zien, dat er nog veel 
woningen met label in onze wijk zijn. 
 
Running dinner 
Voor in de agenda’s: het running dinner vindt dit jaar plaats op 30 juni a.s., zie bijgevoegde 
aparte aankondiging en inschrijfforrmulier. 
 
 
 
Het bestuur van Wijkvereniging Vogelzang 
Jeffrey Rundberg, Bert Roke, Stacey Vrijhof, Tim Heere en Tjeerd Mijnster. 
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