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Algemene Ledenvergadering – vrijdag 2 oktober – Die Twee 
 

Gezien de huidige Corona afstandsmaatregelen kunnen wij helaas maximaal 50 leden toelaten 
U dient zich uiterlijk 25 september met naam en telefoonnummer aan te melden op 

info@dorpsraadwoubrugge.nl  
De eerste 50 aanmelders ontvangen een bevestiging, dat zij de vergadering mogen bijwonen 

Bent U later toch nog verhinderd? Meld U dan af, dan komt er plaats voor iemand anders! 

 
Die Twee opent voor de registratie bij binnenkomst om 19.30 uur 

De vergadering begint om 20.00 uur 
 

 
 

 

 

 

 
Voorafgaand aan de vergadering presenteert de  

Windgroep Jacobswoude  

plannen voor de plaatsing 
van windturbines in de 
Vierambachtspolder 

 
Vraag en antwoord 

  

 

 

AGENDA 
 

1. Opening en mededelingen; vaststelling van de agenda 
 

2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 13 mei 2019 
 

3. Financiën 
 

 Verslag over de inkomsten en uitgaven in 2019 en de balans per 31 december 2019 door de 
penningmeester. 

 Verslag van de kascommissie 2019, bestaande uit Betty Kemper en Johan Forsch. 

 Na goedkeuring wordt de leden gevraagd het bestuur te dechargeren voor het gevoerde 
financiële beleid. 

 Begroting 2020 

 Het bestuur stelt voor om over het jaar 2020 de contributie vast te stellen op  
€ 0,00, in de verwachting dat door de leden voldoende vrijwillige bijdragen zullen worden 
gegeven. Daarvoor wordt de leden om goedkeuring gevraagd. 

 Voorstel benoeming kascommissie 2020: Johan Forsch en Rob de Jong 
 
 

Nieuwsbrief Vereniging Dorpsraad Woubrugge 

Nummer 48 – september 2020 

 

 

 
Wij zullen de vergadering houden onder de maatregelen voor de Horeca bedrijven, dat wil zeggen: 

 
Bij aankomst wordt gevraagd of u gezondheidsklachten heeft 
Bij gezondheidsklachten mogen wij u niet binnen laten 
U wordt geregistreerd en desinfecteert u uw handen 
U krijgt koffie, thee of frisdrank aangeboden die u meeneemt naar uw plaats 
Neem uw jas ook mee naar binnen; er is geen garderobe 
De zaal wordt rij voor rij gevuld van voor naar achter 
De stoelen staan in paren van 2, zoals voorgeschreven 
Na afloop verlaat u de zaal met inachtneming van de 1,5 meter afstand 
Ook bij gebruik van de wc moet u de 1,5 meter afstand bewaren 

 
De vergadering heeft geen pauze en geen nazit rond de bar 
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4. Samenstelling bestuur 

 

 Volgens het rooster van aftreden is de termijn verstreken van Ger Kok en Hein Hoogenboom. 
Zij zijn herkiesbaar en bereid een eventuele herbenoeming te aanvaarden 

 Het bestuur stelt voor beide heren opnieuw te benoemen 

 Herbenoemingen gelden voor maximaal 3 jaar 
 

5. Jaarverslag 2019 door de voorzitter, aangevuld met aandacht voor 2020 
 

6. Relatie dorpsraad – gemeente 
 
De gemeente is bezig met een onderzoek naar de samenwerking tussen de gemeente en de 
verschillende dorpsraden, die ieder hun eigen werkwijze hebben. Wat gaat er goed en wat kan 
er beter?  
Wij brengen u op de hoogte van onze inbreng in dit onderzoek. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
 

 
 

Verenigingsnieuws: leden en financiën 
 

 

Onze vereniging heeft meer dan 400 leden. Kent u dorpsgenoten die nog geen lid zijn? 
Vraag ze om ook lid te worden. Hoe meer leden, hoe krachtiger onze inbreng! 

 
De vereniging is financieel gezond, dankzij de bijdrage van de gemeente, de vrijwillige bijdragen van 
de leden en een zuinig financieel beleid. Wat ons wel enige zorgen baart is dat dit jaar 2020 nog 
slechts 49 leden een vrijwillige bijdrage hebben gedaan. 
 

Steun ons met uw vrijwillige bijdrage op 
NL72RBRB0828910782 ten name van Ver. Dorpsraad Woubrugge. 
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