
Wat de Dorpsvereniging doet
lederjaarinmaartverschijnteenDorpskrant.HierinkuntUlezenwatergebeurt ophet
Dorp. U vindt gegevens en e-mailadressen over verenigingen enz. in Sint Laurens.

Wilt U hierin vermeldt worden, laat het dan weten voor maart van het jaar.

De krant wordt bij iedereen in de bus gedaan.

Heeft U een nee-nee sticker, dan kunt U aangeven dat U dit niet wilt.
e-mail : lidepagter@zeelandnet.nl.

De site
Zoals veel verenigingen en organisaties heeft ook de Dorpsvereniging een Website.

https://sintla u rensdv. n I

Hierop vindt U heelveel informatie over het dorp, de verenigingen, enz.

Via deze site kunt U zich aanmelden voor de nieuwsbrief. ln verband met de nieuwe
privacywet is het belangrijk dat U het zo doet. Voor deze wet moet duidelijk zijn dat het Uw

keuze is deze nieuwsbrief te ontvangen. U kunt U uiteraard altijd weer afmelden.

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief geeft ons de gelegenheid snel berichten aan U doorte geven. Als U naar de

website gaat kunt U via een link doorgaan naar inschrijven nieuwsbrief en daar Uw gegevens

invullen. Het is belangrijk dat U zich op deze manier aanmeldt. Voor de privacy wet moeten
we aan kunnen tonen dat het uw eigen keus is.

U mist dan geen feestjes, activiteiten of mededelingen van de Gemeente.

Die geven zaken vaak wel door aan de belanghebbenden, maar niet aan het hele dorp.

Daar kunnen wij dus voor zorgen.

De data voor de Dorpstafel zijn ook vermeld zodra wij daarvan op de hoogte zijn.

De eerstvolgende Dorpstafel is dit jaar 11juni, aanvang l-9.30 uur.

U bent dan op de hoogte en kunt dan uw keuze maken: wel of niet meedoen.

Dorpstafel
De Dorpstafel wordt georganiseerd door de Gemeente, maar de Dorpsvereniging maakt de

agenda.

Op de Dorpstafel kan de Gemeente de mening van de inwoners vragen, ze kunnen zaken

mededelen en U kunt vragen stellen aan de Gemeente.

Er is een Dorpstafelbudget tot een bedrag van € 1500,00. Heeft U een activiteit, die

belangrijk is voor het hele dorp, dan kunt U daarvoor budget aanvragen.

Dien Uw aanvraag in bij de Dorpsmanager, h.huige@middelburg.nl.

Facebook

Ook via facebook kunt U ons volgen. De berichten zijn korter, sneller te lezen dus, voor als U

weinig tijd heeft. Als U facebook heeft kunt U ons vinden onder onze eigen naam en ons

volgen. Ook daar hoort U dus het laatste nieuws. Uiteraard zijn wij bij facebook bekend

onder onze eigen naam.

Buurtwhatsapp

Er is in Sint Laurens een buurt whatsapp. U kunt u aanmelden via

carolawattel@hotmail.com. Geef Uw telefoonnummer door en U wordt toegevoegd.
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