VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen
Ons ref: MB2101

Hooghalen, september 2021
Geachte dorpsbewoner,
Hierbij willen wij u uitnodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering.
Wanneer ?
: maandag 4 oktober 2021
Waar ?
: ’t Haoler Hoes te Hooghalen
Hoe laat ?
: 20:00 uur

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Notulen algemene jaarvergadering van 8 april 2019
Jaarverslag secretaris 2019 en 2020
Jaarverslag penningmeester 2019 en 2020
Verslag kascommissie
Benoeming leden kascommissie
Vaststelling contributie 2021

Bijlage
Bijlagen
Bijlagen

Voorgesteld wordt om de contributie in 2021 op € 5,-- per jaar vast te
stellen en de contributie in 2022 te verhogen naar € 7,50 per jaar.

9.

Bestuursverkiezing
•
•
•
•

•

Bestuurslid Piet Jansen is inmiddels afgetreden en er zijn nog 2
posities vacant.
Aftredend zijn: Marjan Braam, Reinhard Mulder en
Jeroen van der Leur.
Reinhard en Jeroen zijn herkiesbaar, Marjan is niet herkiesbaar.
De volgende kandidaten hebben zich gemeld: Lute van de Bult,
Bert Wolbers, Margriet Zwaneveld en Maarten Woudstra.
Kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij
de secretaris worden aangemeld.

10.

Rondvraag

11.

Presentatie Dorpsvisie

Pauze
Bijlage

De concept-dorpsvisie wordt door de leden vastgesteld.

12.

Sluiting

Opmerkingen:
• De stukken voor de jaarvergadering zijn beschikbaar via
https://hooghalen.nu/dorpsbelangen/bestuursarchief/ .
• De dorpsvisie is via de volgende link beschikbaar https://hooghalen.nu/wpcontent/uploads/2021/09/Dorpsbelangen-Dorpsvisie-concept-ter-vaststelling-in-ALV-04-10-2021.pdf
• De vergadering is openbaar toegankelijk, maar uitsluitend leden van de vereniging mogen stemmen.
Bent u nog geen lid? Aanmelden kan online (https://hooghalen.nu/dorpsbelangen/inschrijfformulier/ ) of
bij aanvang van de vergadering.
• In verband met corona gelden er extra maatregelen in ’t Haoler Hoes:
o Bij de ingang wordt u gecontroleerd op uw corona toegangsbewijs.
o Handen desinfecteren bij binnenkomst.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs !
Bestuur Vereniging voor Dorpsbelangen,
Marjan Braam, secretaris
P/a De Drift 9a
9414 BA Hooghalen
Tel: 0593 – 850538
e-mail: dbhooghalen@gmail.com

