
‘t Mozaïek 
 
Bestuurssamenstelling: 
Gert Dibbits   Voorzitter 
John van Slooten Afgevaardigde Dorpsbelang, contactpersoon Jeugdhonk 
Okke Bijl  Afgevaardigde College van Beheer Una Sancta, penningmeester 
Ella Wijnia  Algemeen lid, notulist 
Ineke v.d. Heijkant Algemeen lid, ledenadministratie 
 
Sleutelbeheer en agenda: 
Harry Maas  tel. 271410 
Indien niet aanwezig is de sleutel af te halen bij de familie Gerding, Keggehof 3. 
 
Contactpersoon voor gebruik aula en uitvaart: 
Jellie Westra  tel. 271773  
 
Schoonmaak: 
Loes Egtberts  tel. 270147 
 
Technische storingen of schade: 
Melden bij één van de bestuursleden of Harry Maas.   
 
Catering: 

• De catering mag men zelf verzorgen. Levensmiddelen kan men eenvoudig laten 
bezorgen door de rijdende winkel van Slump tel. 261488.  

• De catering kan men uitbesteden aan een vrijwilliger. 
• De plaatselijke horeca kan worden ingeschakeld. 
• Ook kan gebruik worden gemaakt van de geringe voorraad van het bestuur van ’t 

Mozaïek. Instructies hiervoor staan in de map, die te vinden is in de keuken. 
 

Breuk: 
Bij breuk van servies of glaswerk dit opschrijven en minimaal 1 euro als vergoeding 
deponeren in het daarvoor bestemde potje in de keuken. Bij overige schade dit melden bij één 
van de bestuursleden.  
 
Schoonmaak: 
De tafels en stoelen terugzetten, zie hiervoor de foto in de ruimte. De tafels schoonmaken en 
de vloer bezemschoon achterlaten. De keuken opgeruimd achter laten. Bij feestjes ook de 
toiletten schoon achter laten.  
 
Donateurs ’t Mozaïek: 
Het gebruik van ’t Mozaïek is voor verenigingen afkomstig uit Espel en donateurs vrij. Alle 
overige gebruikers betalen zaalhuur. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Ineke van den 
Heijkant of bij één van de overige bestuursleden. De hoogte van de contributie is op basis van 
een vrijwillige bijdrage, het richtbedrag is € 4,- per huishouden per maand.   
Voor gebruik van de kerkzaal kan contact worden opgenomen met Okke Bijl,  lid van het 
College van Beheer Una Sancta.  
 
Het aantal donateurs is 310. Doet u ook mee !!!!  


