VERENIGING DORPSWERK NOORD-HOLLAND
Uitnodiging
Dorpswerk Noord-Holland nodigt u uit om deel te nemen aan de digitale
ALGEMENE LEDENVERGADERING/jaarvergadering.
Datum

dinsdag 11 mei 2021

Tijd

van 19.30 tot 21.15 uur

Plaats

uit huis

Elkaar treffen is helaas nog niet mogelijk, maar we zijn op weg naar beter! Er zijn de
volgende spelregels bij deze digitale 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 3 mei is de laatste dag dat u vragen
kunt 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 10 mei naar dorpen@dorpswerknh.nl
Op de onderwerpsregel: AANMELDING ALV digitaal
De bijeenkomst bestaat uit twee delen: ALV en het thema Vrijwillige Inzet. Het
bestuur komt naar u toe via een livestream uit cultureel centrum Pancratius in
Oosterblokker.

Agenda:
1. Welkom door voorzitter Nico Bijman
2. Ingekomen en teruggezonden stukken, mededelingen
3. Notulen ALV 2020, bijlage 1
4. Jaarverslag secretaris 2020, bijlage 2
5. Financieel jaaroverzicht 2020, bijlage 3
6. Kascontrolecommissie, bijlage 4
7. Voorstel tot kwijting aan het bestuur
8. Kascontrolecommissie, F. van Houtert en G. Buis
9. Bestuurszaken
10. Wat verder ter tafel komt.
Einde ALV omstreeks 20.00 uur.
Wij vervolgen onze digitale bijeenkomst met het volgende onderwerp:
Vrijwillige inzet
Programma
20.05 uur - Openingswoord, Nico Bijman
20.10 uur - Vernieuwing - praktijkvoorbeelden
• Filmpje met Dorpsraad Middelie in nieuwe samenstelling
• Cultureel Centrum Pancratius (Oosterblokker) zoekt vrijwilligers
20.25 uur - Trends en tips voor vernieuwen vrijwilligerswerk.
• Anja Slendebroek, expert vrijwillige inzet, vertelt u over trends en tips
vrijwilligerswerk 2.0.
• Fleur Neefjes, Vrijwilligerspunt West-Friesland luistert mee en deelt tips uit
de regio over hoe jongeren aankijken tegen vrijwilligerswerk.
• U doet mee via de chat; stel uw vragen, deel uw tips.
21.10 uur - Dorpswerk denkt mee, verwijst, verbindt mensen en deelt
kennis over vrijwilligerswerk 2.0.
21.15 uur - EINDE

