
   Uitnodiging 

 

Het bestuur van vereniging Dorpswerk Noord-Holland nodigt u uit voor de 

 ALGEMENE LEDENVERGADERING / jaarvergadering 

Welkom in de zaal of online.  

 

Datum woensdag 11 mei 2022 

Tijd  van 19.30 tot 21.45 uur   

  vooraf mogelijkheid tot bezichtigen gebouw De Oude School 

  18.30 uur inloop, soep en broodje. 

Plaats  Dorpshuis De Oude School, Warder 128A, 1473PH Warder 

of via de onlineverbinding vanuit huis.  

 

Vooraf vragen stellen 

Tot een week voor de ALV kunt u via de mail vragen stellen over geagendeerde 

onderwerpen, doe dit uiterlijk dinsdag 3 mei. U richt uw vraag aan 

dorpen@dorpswerknh.nl  

In de onderwerpregel vermeldt u: VRAAG ALV  

Vragen en antwoorden worden vervolgens per mail naar alle leden verzonden. 

 

Deelnemen op 11 mei 

U wilt online deelnemen? Graag een mail naar dorpen@dorpswerknh.nl op uiterlijk 

10 mei o.v.v. AANMELDING ALV ONLINE.  

U komt naar Warder? Graag uw aanmelding mailen: dorpen@dorpswerknh.nl o.v.v. 

AANMELDING ALV LIVE. Graag ook aangeven of u gebruik wil maken van de ‘soep-en-

broodjes-maaltijd’ van 18.30 – 19.20 uur plus rondgang in De Oude School.  
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PROGRAMMA 

De bijeenkomst bestaat uit twee delen, 

19.30 uur: aanvang ALV  

20.15 uur:  De Kracht van burgercollectieven. Sprekers zijn aanwezig in De Oude 

School te Warder en via een zoomverbinding.  

 

Agenda: 

1. Welkom door voorzitter Nico Bijman 

2. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen 

3. Notulen ALV 2021, bijlage 1 

4. Jaarverslag secretaris 2021, bijlage 2 

5. Financieel jaaroverzicht 2021, bijlage 3A en 3B 

6. Verantwoording projecten: Activiteitenplan 2021; Toekomstplan voor dorp en 

dorpshuis; Ontzorgen bij verduurzamen van klein maatschappelijk vastgoed; 

bijlagen 4A, 4B en 4C 

7. Kascontrolecommissie, F. van Houtert en M. Houtman, bijlage 5 

8. Voorstel tot kwijting aan het bestuur 

9. Bestuurszaken, zie ook agendapunt 11 

10. Rooster van aftreden bestuursleden, bijlage 6 

11.  Wat verder ter tafel komt. 

12.  Afscheid van voorzitter Nico Bijman 

Einde ALV omstreeks 20.10 uur. Aansluitend themabijeenkomst De kracht van 

burgercollectieven. Programma en sprekers staan vermeld op de website 

www.dorpswerknh.nl. 

 

http://www.dorpswerknh.nl/

