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Uitbreiding bestuur 
Het bestuur VvE-Rokade wil de bezetting 
binnen het huidige bestuur uitbreiden met 1 of 
2 bestuursleden. 
Wat het bestuur zoekt is iemand: 
- die tijd vrij kan maken voor een 
bestuursfunctie op vrijwillige basis 
- met enige technische en/of bestuurlijke 
achtergrond 
- die indien mogelijk ook overdag zich kan 
inzetten 
- die goede communicatieve eigenschappen 
heeft 
- die past binnen het huidige bestuur en daar 
ook in plaats wil nemen 
- die bewoner-eigenaar is van de Rokade  
 
Als u denkt dat een bestuurlijke functie wat 
voor u [man of vrouw] is dan kunt u zich 
melden bij het bestuur VvE-Rokade. 
Wederzijds zal een proefperiode in acht 

worden genomen. 

 
Glasbewassing 
Binnenkort wordt aan de bewoners een 
schrijven gestuurd waarin men zich kan 
aanmelden om te participeren in een project 
etsing van de ramen.  
De glazenwasser zal tegen betaling door de 
individuele bewoners van de te maken kosten 
met een sterk middel HK250 de ramen 
bewerken, waardoor de etsing zou moeten 
verdwijnen.  
 
Diefstal wordt waargenomen 
In dit gebouw zijn permanent camera’s in 
werking. Dit houdt in dat alle bewegingen in dit 
gebouw en  in de liften kunnen worden 
geobserveerd. 

 

 
 
 
 
Voortgang Dakrails  
Er is bericht ontvangen dat door technische 
problemen die de voortgang in de weg staan, 
 het aanpassen van de dakrail mogelijk 
vertraging gaat oplopen. 
  
 
 
Huurders  
Huurders van Vestia en van de Leeuw van 
Putten kunnen via info.derokade@gmail.com 
informatie opvragen hoe zij op de Rokade site 
kunnen inloggen. 
 
 
 
Bericht van de Activiteiten Commissie     
Wij, als activiteitencommissie, hebben besloten 
om niet voor elke activiteit in elke brievenbus 
meer een flyer te doen. Vanaf heden zullen wij 
via de nieuwsbrief van het bestuur de 
activiteiten onder uw aandacht  brengen. Wij 
hopen op uw begrip. 
 
Er staan binnenkort weer 2 activiteiten op het 
programma. 
Op zondag 27 april gaan we een wandeling 
van ongeveer 10 km maken (door en rondom 
Spijkenisse) en op zaterdag 10 mei zal er 
vroege fluisterboot tocht zijn.  
Alle belangrijke informatie vindt u op de flyer in 
de informatieborden. Inschrijven kunt u door 
een briefje in brievenbus 828 te doen. 
Wij hopen velen van u te ontmoeten. 
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