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Onze vereniging richt zich op de huidige en toekomstige leefbaarheid van
Woubrugge. Wij bevorderen de communicatie tussen onze inwoners onderling
en met het gemeentebestuur. Wilt u meedenken, meepraten en meedoen?
Kom dan naar de Algemene Ledenvergadering!
De Algemene Ledenvergadering is ook voor niet-leden toegankelijk, iedereen
mag meepraten, maar stemrecht hebben natuurlijk alleen de leden van de
Vereniging Dorpsraad Woubrugge.

Hoe meer leden, des te krachtiger de stem van onze vereniging.
Iedere inwoner van Woubrugge, ouder dan 16 jaar, kan lid worden!
Heeft u huisgenoten, buren of kennissen die nog geen lid zijn?
Lid worden gaat eenvoudig:
stuur uw e-mailadres naar info@dorpsraadwoubrugge.nl

De AGENDA staat op de volgende pagina.
Daarin wordt ook de benoeming van Willem Wortel als
nieuw bestuurslid voorgesteld.
Het bestuur zoekt ook nog iemand die kan helpen bij de
secretariële werkzaamheden.
Wie biedt zich aan?
Neem contact op met Ben Beukenholdt 06-51990090

Secr. Thuisweide 30 2481 BK Woubrugge info@dorpsraadwoubrugge.nl
www.dorpsraadwoubrugge.nl

AGENDA
1. Opening en mededelingen; vaststelling van de agenda
2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 20 april 2018
3. Financiën
 Verslag over de inkomsten en uitgaven in 2018 en de balans per 31 december 2018 door de
penningmeester.
 Verslag van de kascommissie 2018, bestaande uit Rob de Jong en Betty Kemper.
 Na goedkeuring wordt de leden gevraagd het bestuur te dechargeren voor het gevoerde
financiële beleid.
 Het bestuur stelt voor om over het jaar 2018 de contributie vast te stellen op
€ 0,00, in de verwachting dat in 2018 door de leden voldoende vrijwillige bijdragen zullen
worden gegeven. Daarvoor wordt de leden om goedkeuring gevraagd.
 Voorstel benoeming kascommissie 2019: Betty Kemper en Johan Forsch.
4. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 leden en heeft één vacature. Het bestuur stelt voor
 Het aantal bestuursleden te houden op 6
 Benoeming van Willem Wortel tot bestuurslid
 Herbenoeming van Ewout van der Dussen
Volgens het rooster van aftreden is de termijn verstreken van Ewout van der Dussen.
Hij is herkiesbaar en bereid een eventuele herbenoeming te aanvaarden.
Herbenoemingen gelden voor maximaal 3 jaar.

INTERMEZZO
VIDEOPRESENTATIE

5. Jaarverslag door de voorzitter:
 wat hebben we gedaan? wat is er bereikt? wat zijn de plannen?
Stel uw vragen, geef uw commentaar, kom met uw suggesties!
6. Rondvraag en sluiting
Na afloop wordt een drankje aangeboden

LET OP!
Leden van de vereniging kunnen tot 2 weken voor de vergadering
 voorstellen doen voor de hoogte van de contributie.
 kandidaten voordragen voor de kascommissie 2018. De voorstellen moeten voorzien zijn van
tenminste 15 handtekeningen van leden van de vereniging.
 voorstellen doen voor het aantal leden waaruit het bestuur moet bestaan.
 kandidaten voordragen voor het bestuur. De voorstellen moeten voorzien zijn van
tenminste 15 handtekeningen van leden van de vereniging.
Indien over een of meer van deze punten voorstellen worden ingediend zullen die uiterlijk 1 week
vóór de vergadering aan de leden worden meegedeeld.
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