Plaatselijk Belang Zandpol
Is een erkende overlegpartner van de gemeente Emmen.
Regelmatig komen wij samen met leden van de gemeente, politieke partijen, woningbouwvereniging
Domesta, buursupport, Zorg en welzijnsgroep Sedna en anderen.

Ieder jaar

wordt er een Ouderen busreis georganiseerd voor (oud)inwoners van Zandpol. Dit is
een gezellige dag waar je de hele dag met (oud)buurtgenoten op pad bent. Dit is
goed voor de sociale contacten.
Eveneens goed voor de sociale contacten zijn er voor de kinderen het konings- en
sinterklaasfeest waaraan we een bijdrage geven.
Ook de ouderen Soos en de kinderspelweek een bijdrage.
Er wordt een AED-cursus (in het dorpshuis) gegeven die door ons geheel wordt
gesponsord.

Verder enkele (grote) projecten die door de jaren heen voorbij zijn gekomen:

2009

Feestweek 125 jarig bestaan Zandpol
Tijdcapsule (School de Zwaluw)

2010

Speeltuin Krijtlaan vernieuwd

2011

AED-Apparaat aangeschaft (dorpshuis ’t Trefpunt)
Multifunctioneel Speelveld “de Stuifplaat”

2012

Sponsoring Sedna Kinderkamp
IJsbaan op “de Stuifplaat”
Reflecterende huisnummerbordjes (Schuine Grup, Zandpolstraat, Dennenweg en
Stieltjeskanaal).

2013

Plantenbakken (Dennenweg, Mulderstraat, Krijtlaan)

2014

Bijdrage Hollandse feestavond (Dorpshuis ’t Trefpunt)
Bijdrage Kinderkamp Zuid Oost Drenthe
Aanleg asfaltweg Stieltjeskanaal

2015

Speeddisplay
Schenking Dorpshuis ’t Trefpunt
Schenking voetbal vereniging Zandpol

2016

Feest 70 jarig Bestaan plaatselijk Belang (kindermiddag, Receptie en feestavond)
Glijbaan Zilverzandlaan

Bijdrage Boek “Zandpol vertelt”

Aanleg Jeu de Boules baan

Bijdrage natuurbad Zandpol

Plantenbakken Nieuw-Amsterdamse Straat
2017

2e Speeddisplay

Blokhut Jeu de Boules baan

Picknicktafel Dennenweg
2018

Renovatie Krijtlaan

2019

Renovatie Krijtlaan

Bent u nog geen lid van plaatselijk Belang Zandpol en wilt u ook lid worden van plaatselijk belang
Zandpol?
Vul dan onderstaande gegevens in, de machtigingskaart kunt u inleveren bij: Secretaris J. Setz
Stieltjeskanaal 15 te Zandpol
Liever geen automatische incasso?
Dit kan natuurlijk ook! Lever dan onderstaand formulier in zonder bankrekeningnummer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Machtigingskaart
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan

Plaatselijk Belang Zandpol
om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen af te schrijven wegens

Contributie ten bedrage van €5,- per jaar.
Bankrekeningnummer: ….........................................................................................
Naam en voorletters:..................................................................................................
Adres:...........................................................................................................................
Postcode:......................................................................................................................
ondertekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op de kaart is vermeld.
Datum
…............................................

Handtekening
…...................................................................

