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Bijgepraat worden over wat er in het dorp speelt en dorpsgenoten ontmoeten? 

Kom dan langs op de najaarsvergadering van Dorpsbelangen! 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde nodigt haar leden van harte uit voor de 

voorjaarsvergadering van maandag 27 maart 2023 om 20.00 uur in dorpshuis ‘de Leeuw’.  

De zaal is open vanaf 19.45 uur. 

 

 

AGENDA: 

 

1. Opening 
- Vaststellen agenda 
- Mededelingen 

 
2. Notulen Najaarsvergadering 2022 

De notulen staan op de website van de Vereniging: www.dorpsbelangengarmerwolde.nl 
onder de tab ‘vereniging’ en dan de map ‘notulen en jaarverslagen’.   
 

3. Vaststellen jaarverslag 2022. U vindt deze op:  www.dorpsbelangengarmerwolde.nl   
In het menu onder vereniging gaat u naar Notulen en jaarverslagen. 
 

4. Financiële verantwoording 2022 en begroting 2023, verslag kascommissie en oproep en 
vaststellen nieuwe kascommissieleden voor twee jaar 
 

5. Waterschap: bijgepraat worden over alle lopende en toekomstige projecten rondom de RWZI 
 

6. Gebiedsteam: Mirjam Wagter en Michiel van Eerden praten u bij over projecten in de omgeving 
(o.a. het wandelpad langs de Dorpsweg)  

 
 
 
PAUZE  
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7. Jan Borkent van de ECTB praat u bij over het zonnepark Fledderbosweg 
 

8. Rondje nostalgie 
 

9. Bestuursverkiezing  
Joop van der Meché treedt af als penningmeester maar stelt zich herkiesbaar als algemeen 
bestuurslid. 
Annemiek Jansen treedt af als secretaris en heeft zich niet herkiesbaar gesteld.  
Het bestuur draagt Willard Wigboldus voor als voorzitter 
Het bestuur draagt Rob Braspenning voor als secretaris 
Het bestuur draagt John Ebbink voor als algemeen bestuurslid.   
Eventuele tegenkandidaten voor de bestuursfuncties kunnen zich tot uiterlijk één uur voor de 
vergadering schriftelijk of mondeling melden bij het bestuur. 
Voor de functie van penningmeester nodigen we graag onze leden uit zich kandidaat te stellen 
als bestuurslid. 
 

10. Uiterlijk 22.00 uur Rondvraag en sluiting.  
 

Na de vergadering is er gelegenheid om gezellig na te praten met dorpsgenoten onder het genot 

van een drankje en een hapje. 

 

 

 

Meldt u aan voor de nieuwsbrief via: info@dorpsbelangengarmerwolde.nl en volg ons op Facebook: 

www.facebook.com/DorpsbelangenGarmerwolde  
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