Plaatselijk Belang Oranjedorp

Website: www.oranjedorp.info
Mail: eop@oranjedorp.info

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Oranjedorp (EOP)
Datum: 22 juni 2021
Locatie: Dorpshuis d’Aole Turfstee
Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur

Beste leden,
Op dinsdagavond 22 juni van 19.30 tot 22.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats
in het dorpshuis en we nodigen jullie hierbij van harte uit. De ALV is het moment waarop we
bestuurlijke en financiële verantwoording afleggen over de activiteiten van 2020. Verder lichten we
de plannen voor dit jaar toe en wordt er door de leden een bijpassende begroting vastgesteld. Elk lid
van de vereniging kan meepraten en -beslissen over de plannen. Het geld is van en voor het dorp en
daarom is jouw mening belangrijk.
Verder hebben we deze avond ook een ideeënbus en een ‘klaagmuur’. Dus heb je goede ideeën
waarvan je vindt dat we daar iets mee moeten (ideeënbus) of heb je juist zaken die je graag anders
ziet (klaagmuur), laat het ons dan weten en we nemen contact met je op.
Na afloop van de vergadering is er een hapje en een drankje en gelegenheid om bij te praten.
Vanwege de coronamaatregelen mag er helaas slechts één persoon per huishouden aanwezig zijn en
is van te voren aanmelden verplicht.
Aanmelden kan tot en met 20 juni via eop@oranjedorp.info. Na aanmelding worden de volgende
stukken digitaal toegestuurd:
• Notulen ALV 2019
• Inhoudelijk jaarverslag 2020
• Financieel jaarverslag 2020
• Begroting 2021
• Aangevraagd dorpsinitiatief
Deze stukken zullen ook analoog aanwezig tijdens de vergadering.
Op de volgende pagina vind je de agenda. Het is mogelijk om zelf agendapunten aan te dragen. Laat
het ons dan voor 15 juni weten via eop@oranjedorp.info en we plannen je in.
We zien jullie graag op 22 juni!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang Oranjedorp
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Agenda
19.15 uur: Inloop
19.30 uur: Opening en welkom
19.35 uur: Vaststellen van de agenda
19.45 uur: Notulen ALV 2019
19.55 uur: Inhoudelijk jaarverslag 2020
20.10 uur: Financieel jaarverslag 2020
20.20 uur: Begroting 2021
20.35 uur: Bestuursverkiezing
20.45 uur: Dorpsinitiatieven
21.10 uur: Oranjedorp in beweging
21.30 uur: Sluiting en borrel
22.00 uur: Einde borrel
Toelichting agenda:
• Het inhoudelijk jaarverslag wordt alleen besproken op de onderwerpen waarover vragen zijn.
• De kascommissie controleert de boekhouding van 2020 en brengt tijdens de vergadering
verslag uit.
• De begroting wordt door de leden vastgesteld. Op dit moment is er sprake van een niet
sluitende begroting. De plannen zijn meeromvattend dan het beschikbaar budget. De
vergadering moet daarover een aantal beslissingen nemen.
• Een aantal huidige bestuursleden zijn nog niet formeel door de leden benoemd en dat moet
nog gebeuren. Daarnaast zijn een aantal bestuursleden aftredend en herkiesbaar.
Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een uur voor de vergadering bij
de secretaris melden.

Het huidige bestuur bestaat uit:
o Mieke Heijnen
aftredend in 2021
o Herjen Brands
aftredend in 2021
o Harma Frieling
aftredend in 2022
o Wiebe Hilgen
aftredend in 2022
o Henk Nijenbrinks
aftredend in 2023
o Janny Nijenbrinks
aftredend in 2023
o Louise Dassen
aftredend in 2023
o Corina Vink
aftredend in 2024
o Lex Stax
aftredend in 2024
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