UITNODIGING Algemene ledenvergadering
Dorpswerk Noord-Holland nodigt u uit om deel te nemen aan de

digitale ALGEMENE LEDENVERGADERING / jaarvergadering.
Datum dinsdag 17 november 2020
Tijd
van 19.30 tot 20.45 uur
Plaats
vanuit huis
We zijn in heftige tijden, elkaar treffen is helaas niet mogelijk. Digitaal kan wel, dus zo zal het
dit jaar gaan. Er zijn de volgende spelregels bij deze werkwijze:
1. U kunt bezwaar maken tegen het houden van de digitale ALV/jaarvergadering
2. Tot een week voor de ALV kunt u via de mail vragen stellen over geagendeerde
onderwerpen. Maandag 9 november is de laatste dag dat u vragen kan indienen. U
richt uw vraag aan dorpen@dorpswerknh.nl
In de onderwerpsregel vermeldt u: VRAAG ALV digitaal
3. Deze vragen worden via de mail beantwoord. Vragen en antwoorden worden
vervolgens naar alle leden verzonden
4. Aanmelden via mail t/m 16 november naar dorpen@dorpswerknh.nl
Op de onderwerpsregel: AANMELDING ALV digitaal
De bijeenkomst bestaat uit twee delen: ALV en een drietal informatieve presentaties.
Agenda ALV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Welkom door voorzitter Nico Bijman
Ingekomen en teruggezonden stukken, mededelingen
Notulen ALV 2019; bijlage 1
Jaarverslag secretaris 2019; bijlage 2
Jaarrekening 2019/begroting 2020/balans 2019; bijlage 3a en 3b
Kascontrolecommissie; bijlage 4
Voorstel tot kwijting aan het bestuur
Na goedkeuring van de jaarstukken dient volgens de statuten aan de vergadering
voorgesteld te worden het bestuur kwijting te verlenen voor de door haar daarmee
afgelegde rekening en verantwoording. Het voorstel wordt me algemene stemmen
aangenomen.
8. Opvolging kascontrolecommissie, opnieuw G. Steenbergen en G. Buis
9. Begroting 2021, bijlage 5
10. Bestuurszaken:
- Het bestuur draagt nieuwe bestuursleden voor om toe te treden tot het bestuur;
Wilma Boddeke uit Kwadijk als algemeen bestuurslid
Hans Verschoor uit Medemblik als algemeen bestuurslid
Jaap Boes uit Marken als penningmeester
- Afscheid Petra Taams
Einde deel ALV

(lees door op pagina 2)

THEMA deel – 17 november 2020
Wij vervolgen onze digitale bijeenkomst met de volgende onderwerpen. Wellicht handig
als u pen en papier bij de hand heeft. Indien mogelijk sturen wij u de presentaties na.

1. Presentatie Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, klaar voor de Omgevingswet,
door Renske Keur, projectleider Dorpswerk Noord-Holland. Met dit nieuwe project
biedt Dorpswerk Noord-Holland advies en begeleiding aan dorpsraden en
dorpshuizen die zelf een toekomstvisie willen ontwikkelen voor hun dorp.

2. Fondsenwerving. Wáár en op welke wijze kunt u fondsen vinden die u financieel
kunnen helpen? Voorlichting door
- VSBFonds, https://www.vsbfonds.nl/

- Stichting Univé Ledenfonds,
https://www.unive-noordholland.nl/ledenfonds

Verwachte eindtijd ALV én digitale bijeenkomst: 20.45 uur.

