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Nog even op een rijtje
17 juni 20:00 uur
AFSCHEID IN HET GEMEENTEHUIS
Afscheid van het huidige college, waaronder
wethouder Jan-Jaap de Kloet en installatie van
het nieuwe college

21 juni 20:00 UUR
UITNODIGING ALGEMENE LEDEN-JAARVERGADERING
Het worden heel andere jaren in de gemeenteraad van
Wijdemeren dan tot nu toe.
Voor het eerst is DorpsBelangen zonder onze nestor René
een oppositie partij met een ex-wethouder in de gelederen.
Gelukkig steunt René samen met drie andere kanjers van
commissieleden de raadsfractie.
En dat zal nodig zijn want meer dan ooit verkeert
Wijdemeren in gevaar als het gaat om de zo zeer gewenste
zelfstandigheid. Deze periode zou de laatste kunnen zijn als
wij samen met de oppositie partijen EN onze leden niet de
schouders zetten onder de strijd voor het behoud van onze
dorpen in deze gemeente.
Meer dan ooit geldt het gezegde “samen staan we sterk”.
Daarom nodigen wij alle leden uit voor de jaarvergadering op:
DINSDAG 21 JUNI in SPORTHAL DE FUIK
Zuidsingel te Kortenhoef
Aanvang 20.00 uur
De fractie, Jan-Jaap de Kloet en Patricia Ijsbrandij plus René Voigt, Rob Duikersloot, Patricia
van der Schot en Maire van der Meulen kan Uw steun en inbreng heel goed gebruiken, want
zoals zij zelf steeds weer benadrukken: “zonder achterban kunnen we niet”
Zoals altijd worden we weer verwend door Dirk met bitterballen bij het drankje na afloop van de
vergadering, dus kijken we uit naar een ouderwets gezellig
DorpsBelangen avondje.
Tot ziens!

AGENDA LEDEN-JAARVERGADERING
Openbaar deel
Opening
Actuele zaken in Wijdemeren
Bespreking agenda raadsvergadering 23 juni 2022
Rondvraag
Sluiting
Besloten deel (uitsluitend voor leden)
Opening
Jaarverslag secretatis
Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie
Samenstelling nieuwe kascommissie
Contributie
Voorgesteld wordt de contributie per 1 januari 2023 te verhogen naar € 25.
Verkiezing bestuursleden
Herverkiezing voorzitter Wiet van den Brink. Na een termijn van 3 jaar treedt Wiet van den Brink
statutair af. Hij is herkiesbaar.
Verkiezing Han Schley tot algemeen bestuurslid.
Leden, die langer dan een jaar lid zijn, kunnen natuurlijk ook voorgedragen worden tot een half
uur voor de vergadering. Deze voordracht moet statutair door 10 leden worden gedragen.
Rondvraag
Sluiting
.

29 juni DORPSBELANGEN DINER 18:30 uur
Uitnodiging: Het DorpsBelangendiner 29 juni
Na de afgelasting van anderhalf jaar geleden door de toen heersende Covid-19
omstandigheden, zal op woensdag 29 juni aanstaande eindelijk weer het gezellige
DorpsBelangendiner plaatsvinden.
De locatie; Brasserie Gsj (Geesje), Kortenhoefsedijk 157 in Kortenhoef. Inloop om 18.0018.30 uur met een welkomstdrankje van DorpsBelangen. We zullen genieten van een driegangen keuzediner met koffie/thee na. Onze penningmeester vraagt een eigen bijdrage van
€38,50 excl. uw persoonlijke drankverbruik. Mocht er een bescheiden bedrag overblijven,
dan komt dit ten goede aan de kas. De keuken bereidt prachtig ogende gerechten, verassende
smaken en vertrouwde bekende heerlijkheden, er zit vast iets bij waardoor je wordt verleid.
Aanmelden kan bij Els Riebroek Telefoon: 035 656 34 25
Mail: diner@dorpsbelangen.nu

Tot ziens en blijf gezond

Volg DorpsBelangen ook op social media
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