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Het jaar 2016 was een druk jaar voor onze vereniging en dat zal in 2017 niet anders
zijn. Daarover wil het bestuur graag verslag doen en met de leden en andere
inwoners van Woubrugge in gesprek gaan. Daarom nodigen wij iedereen uit voor de

Algemene Ledenvergadering 2017
op vrijdag 7 april in Café Die Twee
inloop 19.30 uur – aanvang 20.00 uur
Iedereen die belangstelling heeft is welkom op onze vergadering,
maar stemrecht hebben alleen de leden van de vereniging.
Natuurlijk kan iedereen zich bij binnenkomst nog als lid opgeven.
In het bijzonder willen wij u graag bijpraten over onze ‘houtskoolschets’ met
een toekomstvisie voor Woubrugge en over de activiteiten van de
werkgroepen van het programma Kernen in hun Kracht.

AGENDA
1. Opening en mededelingen
Veronique Blommaart heeft zich bereid verklaard het bestuur te
ondersteunen op het gebied van de ‘social media’.
Daar zijn we heel blij mee!

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 8 april 2016
De leden wordt gevraagd het verslag goed te keuren.
U kunt het verslag vinden op www.dorpsraadwoubrugge.nl

3. Vaststellen van de agenda
Zijn er nog niet-geagendeerde onderwerpen die u wilt bespreken,
laat dat dan weten op info@dorpsraadwoubrugge.nl
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4. Activiteiten 2016 en verwachtingen 2017
De voorzitter Ben Beukenholdt doet verslag over de activiteiten van het vorige jaar, in
het bijzonder over de ‘houtskoolschets’ met de toekomstvisie voor Woubrugge.
Wij hebben positieve en ook enkele kritische reacties ontvangen van onze leden.
Ook hebben wij over het vervolgtraject gesproken met de voorzitter van de
ondernemersvereniging Kaag en Braassem Oost en een vertegenwoordiger van de
Kerkweg over het Terrein van Egmond.
De voorzitter zal hierover verslag doen. Verder zal hij uiteenzetten welke
alternatieven wij hebben overwogen en waarom wij die minder aantrekkelijk vonden.
Tenslotte wordt gesproken over de verwachtingen voor 2017 en voorgesteld de
‘houtkoolschets’ in te dienen bij de gemeente, als bouwsteen voor het nieuwe
Omgevingsplan voor de gemeente Kaag en Braassem.
5. Financiën 2016
De financiële stukken kunt u vinden op
www.dorpsraadwoubrugge.nl





Penningmeester Ger Kok doet verslag over de inkomsten en uitgaven in 2016
en de balans per 31 december 2016.
Verslag van de kascommissie 2016, bestaande uit Dick Warmerdam en Nico
van der Hulst.
Na goedkeuring wordt de leden gevraagd het bestuur te dechargeren voor het
gevoerde financiële beleid.

6. Financiën 2017


De penningmeester presenteert de begroting 2017 en vraagt de instemming
van de leden.
 Het bestuur stelt voor om over het jaar 2017 de contributie vast te stellen op
€ 0,00, in de veronderstelling dat in 2017 door de leden voldoende vrijwillige
bijdragen zullen worden gegeven. Daarvoor wordt de leden om goedkeuring
gevraagd.
 Het bestuur stelt voor als leden van de kascommissie 2017 te benoemen Nico
van der Hulst en Rob de Jong .
7. Bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 leden en het bestuur stelt voor dit zo te laten.
Volgens het rooster van aftreden vertrekken Ger Kok en Hein Hoogenboom. Beiden
zijn herkiesbaar en bereid een herbenoeming te aanvaarden. Herbenoemingen
gelden voor maximaal 3 jaar.
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Leden van de vereniging kunnen tot 2 weken voor de vergadering





voorstellen doen voor de hoogte van de contributie (agendapunt 6).
kandidaten voordragen voor de kascommissie 2017. De voorstellen moeten
voorzien zijn van tenminste 15 handtekeningen van leden van de vereniging
(agendapunt 6).
voorstellen doen voor het aantal leden waaruit het bestuur moet bestaan
(agendapunt 7).
kandidaten voordragen voor het bestuur. De voorstellen moeten voorzien zijn
van tenminste 15 handtekeningen van leden van de vereniging (agendapunt
7).

Indien over een of meer van deze punten voorstellen worden ingediend zullen die
uiterlijk 1 week vóór de vergadering aan de leden worden meegedeeld.

PAUZE
MET KOPJE KOFFIE OF THEE

8. Stand van zaken werkgroepen: 7 korte presentaties
o Fiets- en wandelpaden – door Til Beukenholdt
o Aankleding dorpskern – door Conny van Namen
o In Woubrugge rijden we 30 – door Ger Kok
o Welkom nieuwe inwoners – door Ben Beukenholdt
o Sociaal domein – door Hetty van Ruiten
o Verenigingenberaad – door Ewout van der Dussen
o Aanvullend vervoer – door Ben Beukenholdt
9. Rondvraag
10. Sluiting
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