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Uitnodiging  
Dorpsraad Stompetoren            
 
 

Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren  
maandag 19 maart  “Het Schermer Wapen”  20.00 uur 

 

 
 

Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren op maandag 19 maart as. in het 
café van Het Schermer Wapen, aanvang 20.00 uur.  
  
Naast het doorlopen van onderstaande agenda, waarvoor we denken 45 minuten nodig te hebben, 
zullen we samen met de betrokken partijen de uitgewerkte plannen voor het nieuwe Dorpshart 
presenteren. 
 
Het afgelopen jaar heeft de Dorpsraad hard gewerkt aan het tot een goed einde brengen van het 
besluitvormingstraject van het nieuwe Dorpshart. Begin 2018 kwamen de partijen bijeen om de 
handtekening onder de stukken te zetten. Dit is het moment dat de verschillende partijen u een toelichting 
zullen geven over hoe ons Dorpshart eruit komt te zien! Dat zal gebeuren in het tweede deel van onze 
jaarvergadering.  
 
KOMT ALLEN! 
 
U kunt het volledige verslag 2017 vinden op de website www.dorpsraadstompetoren.nl  
 
Tot ziens op maandag 19 maart 2018. Wij rekenen op u! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de Dorpsraad Stompetoren 
 
Agenda  
 

1. Opening, huishoudelijke mededelingen 
2. Ingekomen stukken voor zover van toepassing op de jaarvergadering 
3. Afscheid Ben ten Cate 
4. Notulen jaarvergadering 20 maart 2017 
5. Financieel jaarverslag 2017 van de penningmeester 
6. Kascontrolecommissie en decharge bestuur 
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (wij nodigen graag iemand uit die dit op zich wilt nemen)  
8. Begroting en vaststelling contributie 

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

9. Bestuur 2018: 
Voorzitter: Sylvester Liefting Penningmeester: Mark Bleijendaal  
Secretaris: Sander Tolk  Bestuurslid:  Mieke Verhagen 

10. Activiteiten in 2017/2018: mondelinge toelichting door de actiehouders 
11. Rondvraag en 20.45 uur afronding formele gedeelte  
 
(pauze) 
  
12. Dorpshart Stompetoren – door Gemeente Alkmaar, Quartet projecten, Bouwbedrijf Nat & Zn. en 

Dreef Beheer  
 

Wilt u de laatste informatie uit eerste hand?  
Mis de jaarvergadering niet! 

http://www.dorpsraadstompetoren.nl/

