
 

 
 
 

 
 

 

 

Hierbij nodigen wij alle leden van onze vereniging  
en andere belangstellenden uit  

voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 oktober. 
In Die Twee. Aanvang 20.00 uur – inloop vanaf 19.30 uur. 

 
In overeenstemming met de Covid regels voor de Horeca  

zullen wij bij de ingang verifiëren  
of u gevaccineerd, genezen of negatief getest bent. 

Graag uw QR-code meenemen op uw telefoon of op papier! 
Uw naam zal worden genoteerd op de aanwezige presentielijst. 

 

 

 

AGENDA 
 

1. Opening en mededelingen; vaststelling van de agenda. 
 

2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 13 mei 2019.  
U kunt het verslag vinden op www.dorpsraadwoubrugge.nl. 

 
3. Financiën – de cijfers kunt u inzien in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

 

 Verslag over de inkomsten en uitgaven in 2019 en 2020 en de balans per 31 december 2019 
en 31 december 2020 door de penningmeester. 

 Verslag van de kascommissie 2019 en 2020, bestaande uit Betty Kemper en Johan Forsch. 

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

 Voorstel benoeming kascommissie 2021: Betty Kemper en Rob de Jong 

 Het bestuur stelt voor om over het jaar 2021 de contributie vast te stellen op  
€ 0,00, in de verwachting dat in 2021 door de leden voldoende vrijwillige bijdragen zullen 
worden gegeven. Daarvoor wordt de leden om goedkeuring gevraagd. 

 

 
De vereniging heeft momenteel 434 leden, een toename met 55 leden in 2 jaar. 

Doordat er geen ledenbijeenkomsten konden worden gehouden is de kaspositie is verbeterd.  
In 2019 hebben 87 leden een vrijwillige bijdrage gestort, in 2020 waren dat er 78 en in 2021 t/m 
augustus dit jaar 45. De gemiddelde bijdrage schommelde tussen de € 10,- en € 15,-. 
 

Een vrijwillige bijdrage om het werk van de dorpsraad te steunen kunt u overmaken naar 
NL72RBRB0828910782 ten name van Ver. Dorpsraad Woubrugge. 

 

 
4. Samenstelling bestuur 

 
Volgens het rooster van aftreden is in 2020 de termijn verstreken van Ger Kok en Hein Hoogenboom 
en verstrijkt in 2021 de termijn van Ben Beukenholdt, Veronique Blommaart en Jan Veraart. Allen zijn 
herkiesbaar en bereid een eventuele herbenoeming te aanvaarden. Herbenoemingen gelden voor 
maximaal 3 jaar. 
 
Voorgesteld wordt het bestuur uit te breiden tot 8 leden en Mia Hoes tot bestuurslid te benoemen. Mia 
is jong gepensioneerd en woont al 25 jaar in Woubrugge en is op verschillende fronten sociaal actief 
en betrokken bij het initiatief Knarrenhof. 
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5. Verslag activiteiten gedurende de afgelopen jaren 

 

 Er staat veel te gebeuren in Woubrugge. Wij hebben getracht u daarvan in onze 
nieuwsbrieven op de hoogte te houden. Natuurlijk zullen wij daar tijdens deze bijeenkomst ook 
over spreken. 

 

 Hierna vindt u een gemeentelijke kaart waarop verschillende Woubrugse projecten staan 
aangegeven. De gemeente zal op een nader vast te stellen avond in november een 
Projectenmarkt-Informatieavond organiseren in Sporthal Oudendijk over deze en andere 
projecten. Dan zal ook duidelijk worden op welke termijn de realisatie verwacht kan worden en 
hoe de inwoners van Woubrugge gedurende het voortraject hun ideeën naar voren kunnen 
brengen. Een greep uit de onderwerpen: 

 
- Een deel van de Bateweg zal worden gereconstrueerd 

 
- Reconstructie van de Cornelis Kempenaarlaan 

 
- Ontwikkeling IKC op de locatie Kinderkring 

 
- Herontwikkeling locatie Esselyckerwoude 

 
- Verkenning naar de mogelijkheden op deelperceel Nolina 

 

 Behalve gemeentelijke projecten zijn er ook initiatieven van burgers, die daarover met de 
gemeente overleg voeren. Of die op enig moment gemeentelijke goedkeuring zullen krijgen 
valt op dit moment nog niet te zeggen. 

 
- Een aantal inwoners, waaronder ons beoogde bestuurslid Mia Hoes, maakt zich sterk voor 

een ‘Knarrenhof’. 
 

- En natuurlijk loopt nog steeds het initiatief van de heer Geerlings voor het huisvesten van 
arbeidsmigranten op Kruisweg 18. De eerder door hem aangekondigde huisaanhuis-brief en 
daarop volgende digitale informatie-avond zijn om ons onbekende redenen uitgesteld. Wij 
weten niet tot wanneer. 

 
6. Rondvraag en sluiting 

 
Na afloop een drankje aan de bar, voor degenen die nog wat willen napraten. 
 
 

 
Leden van de vereniging kunnen tot 10 dagen voor de vergadering 

 voorstellen doen voor de hoogte van de contributie. Het bestuur stelt voor de contributie 
opnieuw vast te stellen op € 0,00. 

 kandidaten voordragen voor de kascommissie 2021. De voorstellen moeten voorzien zijn van 
tenminste 15 handtekeningen van leden van de vereniging. Het bestuur stelt voor Betty 
Kemper en Rob de Jong te benoemen als kascommissie 2021. 

 voorstellen doen voor het aantal leden waaruit het bestuur moet bestaan. Het bestuur stelt 
voor het bestuur uit te breiden van 7 tot 8 leden. 

 kandidaten voordragen voor het bestuur. De voorstellen moeten voorzien zijn van tenminste 
15 handtekeningen van leden van de vereniging. Het bestuur stelt voor Mia Hoes te 
benoemen tot lid van het bestuur. 

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

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

Projectenmarkt – Informatieavond 
 

Op deze kaart staan de locaties aangegeven van 
de verschillende gemeentelijke projecten, die op 
de op deze informatieavond zullen worden 
toegelicht. 
 
De datum in november zal later door de 
gemeente bekend gemaakt worden. 


