NIEUWSBRIEF MAART 2013
Inmiddels ruim 30 donateurs
Welkom VVV Almere, Vis à Vis, Multi Ops, Endorfine, LIZ Yacht Charter, Witchworld, Knus bij Sher, Almeerdaagse en Eurest
als nieuwe donateurs in februari en maart. De teller staat op 34 donateurs. Uiteraard hopen wij op nog meer bedrijven en
instellingen. Vraag uw collega ondernemers ook om donateur te worden. Samen staan we sterk!

Almere van Boven
Op donderdag 21 en vrijdag 22 februari hebben we 2.300 enthousiaste bezoekers
gehad op de 30e etage van het WTC Carlton. Door het prachtige weer die dagen
genoten deze bezoekers maar ook de aanwezige donateurs van het fantastische
uitzicht op Almere en ver daar buiten. We hebben na afloop veel enthousiaste
reacties gehad. Een daarvan willen we u niet onthouden. Carol Limonard maakt
fotocolumns over Almere. In de bijlage treft u de column aan die hij over Almere
van Boven heeft geschreven. Wilt u zich abonneren op de Pix Fotocolumns over
Almere dan kunt u zich aanmelden via pix@kpnmail.nl
Almere van Boven op herhaling? Het was een enorme klus voor het bestuur en
hoewel tegen minimale kosten, toch ook een bedrag ten laste van de stichting (zie
kader financiën). Daarom zouden we niet alleen extra hulp maar ook wat financiële
bijdrages moeten vragen zodat een tweede editie niet ten laste van de kas van de
stichting gaat voordat we op herhaling gaan. Laat dus weten wat u vindt. Uw
mening is voor ons van groot belang.

Agenda 2013
Met Conny Bouw is de vergaderagenda voor 2013 vastgelegd. Afhankelijk van de onderwerpen die actueel zijn of waarvan u
aan ons als bestuur vraagt ze op de agenda te zetten, worden de betrokken ambtenaren gevraagd aan te schuiven bij deze
vergaderingen. Twee keer per jaar schuift wethouder Scholten of Anker aan.
13 mei 2013

24 juni 2013

2 september 2013

4 november 2013

Laat ons dus weten wat u belangrijk vindt om te bespreken! De agenda wordt 1 maand voor de vergaderdata ingestuurd aan
Conny Bouw. info@slbalmere.nl

Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?
Wij maken ons zorgen over de versnippering van budgetten om Flevoland te promoten. Toerisme Flevoland heeft in de
komende jaren steeds minder budget tot haar beschikking terwijl de portal Mooiflevoland.nl van Natuur en Milieufederatie
Flevoland subsidie heeft gekregen van de Provincie Flevoland. Wij als SLBA willen de krachten bundelen en betreuren dat dit
initiatief niet wordt ondergebracht bij Ookflevoland.nl. Wij zijn van mening dat door samen te werken je duurzaam Flevoland
nog beter kunt promoten en agenda’s goed op elkaar worden afgestemd.. Daarom heeft het bestuur aan de gedeputeerde
Appelman gestuurd met het verzoek om waar mogelijk te sturen op één sterke portal voor recreatief Flevoland.

De PVV heeft op 7 februari jl. een agendavoorstel op de Politieke Markt gedaan
gedaan om voorde toeristisch recreatieve sector een
beleidsnota te schrijven. De SLBA heeft tijdens het agendavoorstel ingesproken
ingesproken om het belang van een beleidsnota te
onderstrepen vanuit de branche. Het agendavoorstel heeft helaas geen meerderheid gehaald.
Op 5 maart heeft een aantal leden van het bestuur overleg gehad met Conny Bouw en mevrouw Dekkers om mee te denken
over aan
an te wijzen leisure locaties in Almere voor vestiging van nieuwe ondernemers en uitbreidingsplannen voor bestaande
ondernemers.
Op 7 maart hebben we als SLBA deelgenomen aan rondetafel gesprek over waterplanten en blauwalg overlast op uitnodiging
van de PVV tijdens de Politieke Markt.
Maandag 11 maart heeft het bestuur overleg gehad met wethouder Ben Scholten en Ed Anker. Hoofdpunten van dit overleg
waren excellent gastheerschap, groen blauwe
lauwe Casco, aantrekkelijkheid van de Stad, parkeerbeleid, bewegwijzeri
ewegwijzering en
opening sluizen. Wethouder Anker heeft uitgesproken ook betrokken te zijn bij de waterplantenproblematiek en hierover in
overleg is met omliggende gemeenten. Het complete verslag van dit gesprek is binnen enkele dagen op de site te vinden.

Financiële Zaken
We informeren u graag ook over de inkomsten en uitgaven van de stichting. Heeft u vragen naar aanleiding van het
onderstaande? Neem
eem dan contact op met ons.
Inkomsten

Uitgaven

Bijdrage donateurs 2012 (18 x € 150,-)

Bijdrage donateurs 2013 (13 x € 150,-)**

€ 2.700,-

€ 1.950,-

Oprichtingskosten (notaris, KvK)

€ 429,23

Ontwerp Logo

€ 181,50

Website

€ 205,95

Bankkosten

€ 22,55

Stelpost kosten Almere van Boven*

€ 740,-

Aansprakelijkheidsverzekering AvB

€ 85,-

Inzameling Goede doel van Almere van Boven

€ 200,-

Afdracht Goede doel Kinderkliniek

€ 200,-

Inkomsten

€ 4.850,-

Uitgaven/Lasten

€ 1.864,43

(* nog facturen te ontvangen voor huur, tafels, stoelen, consumptiebonnen aanschaf,, ** nog niet helemaal tot laatste stand
donateurs bijgewerkt)

De SLBA twittert ook, volgt u ons al of heeft u een nieuwtje voor ons?
Laat het weten via @SLBAlmere

