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Uitnodiging Ledenvergadering 2019 

U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse 

ledenvergadering op maandag 15 april om 19.30 

uur in de Mienskip. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Huishoudelijk gedeelte: 

a. Mededelingen 

b. Notulen 29 januari 2018  

c. Jaaroverzicht 2018 

d. Financiën: 

     - Jaarrekening 2018 

     - Verslag en benoeming kascommissie 

     - Begroting 2019 

e. Bestuursverkiezing 

      Aftredend en niet herkiesbaar:  

- Roeli van Til, vice-voorzitter  

      - Lolke de Vries, vertegenw F’wâl 

Er zijn nog geen kandidaat bestuursleden. 

Kandidaten kunnen tot een half uur voor 

de vergadering worden aangemeld 

3. Rondvraag 

 

Na het huishoudelijke gedeelte starten we snel 

met Plan X. 

 

 

Plan X?  Ja, plan X! 

Dorpsbelang wil initiatieven stimuleren en 

samenwerking bevorderen. Eén manier is om geld 

beschikbaar te stellen. Een andere methode is om 

te kijken wat een project – naast geld - verder 

nodig heeft om te slagen en te kijken of dat op 

één of andere manier te regelen is. 

 

We nodigen plannenmakers, mensen met ideeën 

en initiatiefnemers en inwoners uit om met elkaar 

kennis te maken en uit te zoeken hoe we geld en 

talenten kunnen gebruiken om elkaar te helpen en 

te versterken, zodat we met budget X zoveel 

mogelijk mooie dingen kunnen doen. 

 

Je wilt iets doen voor je dorp of het dorp kan iets 

doen voor zijn inwoners? Praat, luister of denk 

mee met Plan X !  Help organiseren, doe mee met 

een project of breng je eigen idee mee.  

 

 

Doe mee met Dorpsbelangen 

We kunnen zelf ook nog wel een paar helpende 

handen en meedenkende hoofden gebruiken. Dat 

kan een bestuursfunctie zijn, maar we zijn ook op 

zoek naar mensen die goed de weg weten in de 

nieuwe digitale wereld. Of jongeren, waar wij, als 

relatief oude bestuursleden, bij te rade kunnen 

gaan over wat er leeft bij jongere dorpsgenoten.  

 

Nog geen lid van Dorpsbelangen? Uw stem telt 

als lid van Dorpsbelangen.U kunt zich aanmelden 

via de website. Uw mening doet er toe, laat hem 

horen. 

 

 

Contributie 2019 

Nog ongeveer 90 van onze leden maken de 

contributie à € 6,50 nog zelf over op bankrekening 

NL98 RABO 0343 3383 27 van Dorpsbelang 

Veenwouden. 

Diegenen die dit vergeten brengen we een brief 

en vaak ook nog een herinnering. Zij besparen 

zichzelf en ons veel tijd en werk als ze alsnog 

overstappen op automatische incasso. Dit kan via 

onze website eenvoudig worden geregeld. De 

contributie bij automatische incasso is op dit 

moment maar € 5,00 euro!  
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