Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

Mededeling betreffende inzameling oud papier.
Al bijna 50 jaar wordt in Nieuwleusen het oud papier ingezameld door muziekvereniging
Crescendo-Excelsior. Dit doen we omdat we het geld hard nodig hebben. Uniformen,
instrumenten zijn duur, de dirigenten en docenten moeten wekelijks worden betaald. Jeugd
moet worden opgeleid. Zonder de opbrengst van het oud papier zou de vereniging dit niet
kunnen betalen en op den duur niet meer kunnen bestaan.
De transportkosten (kraakperswagens) van het oud papier zijn erg hoog. Vanaf 2014 zijn de
contracten betreffende het inzamelen van oud papier aangepast voor alle inzamelaars in de
gemeente Dalfsen, waarbij een verhoging van transportkosten van kracht werd. De
gedeeltelijke tegemoetkoming in de transportkosten is ook vanaf dat moment gestopt
Daarom hebben we in 2014 de frequentie van het huis aan huis ophalen van het papier al
moeten verlagen naar één keer per 2 maanden.
De afgelopen twee jaar is helaas gebleken dat de vereniging, steeds vaker en meer, geld moet
toeleggen op de huis aan huis inzameling met de kraakperswagens. Naast de hoge (blijvende)
transportkosten komt dit ook door lagere opbrengsten van oud papier en doordat er steeds
minder papier aan de straat wordt gezet.
In de afgelopen periode hebben we overleg gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaar en
wethouder van de gemeente Dalfsen. Daaruit kwam naar voren dat het inzamelen van oud
papier met kraakperswagens geen stand kan houden.
Met instemming van de gemeente hebben wij dan ook moeten besluiten te stoppen met de
huis aan huis inzameling in Nieuwleusen vanaf mei 2019.
U kunt het papier uiteraard nog wel gewoon blijven brengen naar de containers die bij ons
clubgebouw aan de Burg. Backxlaan 181 staan.
Wij vragen u om alleen papier en karton in deze containers te storten (dus geen plastic,
piepschuim, melk/sappakken of vuilnis).
Wij hopen dat u ons ook in de toekomst blijft steunen en de weg naar ons clubgebouw weet te
vinden.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

