
Dorpsraad Stompetoren   •  T 06 1508 4432   •  info@dorpsraadstompetoren.nl  •  www.dorpsraadstompetoren.nl 
Secretariaat:  •  Buitenkruier 77  • 1841 EP Stompetoren  •  KvK 40636492  •   IBAN: NL92ABNA0505783967 

 
Uitnodiging  
Dorpsraad Stompetoren            
 
 

Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren  
maandag 20 maart in “Het Schermer Wapen” vanaf 20.00 uur 

 

 
 

Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren op maandag 20 maart in het café 
van Het Schermer Wapen, vanaf 20.00 uur.  
  
Na de recente informatieavond voor bewoners over het Dorpshart op 18 januari 2017, staat de 
jaarvergadering alweer voor de deur. Zoals gebruikelijk is er een formeel gedeelte dat zo’n drie kwartier zal 
duren. Daarna zullen wij uitgebreid stilstaan bij alle thema’s waar wij als Dorpsraad ons het afgelopen jaar 
over hebben gebogen en zullen wij u op de hoogte brengen van de meest actuele status van de diverse 
activiteiten. Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen, KOMT ALLEN! 
 
U kunt het volledige verslag 2016 vinden op de website www.dorpsraadstompetoren.nl  
 
Tot ziens op maandag 20 maart 2017. Wij rekenen op u! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Dorpsraad Stompetoren 
 
Agenda Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 20 maart 2017 
 

1. Opening, huishoudelijke mededelingen 
2. Ingekomen stukken voor zover van toepassing op de jaarvergadering 
3. Notulen jaarvergadering 14 maart 2016 
4. Jaarverslag 2016 van de penningmeester 
5. Verslag 2016 kascontrolecommissie en decharge penningmeester/bestuur 
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (wij nodigen graag iemand uit die dit op zich wilt nemen)  
7. Begroting 2017 en vaststelling contributie 2017 

Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op minimaal 3 euro – bedragen hoger dan 3 
euro zijn welkom, doch op vrijwillige basis 

8. Bestuur 2017: 
Voorzitter:  Sylvester Liefting 
Penningmeester: Mark Bleijendaal (was bestuurslid, penningmeester vanaf april 2017) 
Secretaris:  Sander Tolk 
Bestuurslid:  Mieke Verhagen 
Bestuurslid:   Ben ten Cate (nieuw bestuurslid) 

9. Rondvraag en 20.45 uur afronding formele gedeelte  
 
(pauze) 
  
10. Actiepunten in 2016/2017: mondelinge toelichting door de actiehouders  
 
 
Wilt u de laatste informatie uit eerste hand?  
Mis de jaarvergadering niet! 

http://www.dorpsraadstompetoren.nl/

