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Uitnodiging  
Dorpsraad Stompetoren            
 
 

Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren  
maandag 14 maart in het “Schermer Wapen”  vanaf 20.00 uur 

 

 
 

Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren op maandag 14 maart in de 
Molenzaal van het Schermer Wapen, vanaf 20.00 uur.  
  
Zoals gebruikelijk is er een formeel gedeelte dat een klein uur zal duren. Hierbij zal aandacht zijn voor de 
activiteiten waar de dorpsraad zich zoal het afgelopen jaar voor heeft ingezet. Voor het tweede deel komt 
wethouder Anjo van de Ven om van de bewoners te horen hoe hun dorpshart eruit zou moeten zien. We 
staan aan de vooravond van een belangrijk moment. Het is dan ook van groot belang dat u straks allemaal 
komt om uw stem te laten horen! KOMT ALLEN! 
 
U kunt het volledige verslag ‘15 en de Agenda ‘16 ook vinden op de website www.dorpsraadstompetoren.nl  
 
Tot ziens op maandag 14 maart 2016. Wij rekenen op u! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Dorpsraad Stompetoren 
 
Agenda Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 14 maart 2016 
 

1. Opening, huishoudelijke mededelingen 
2. Ingekomen stukken voor zover van toepassing op de jaarvergadering 
3. Notulen jaarvergadering 19 maart 2015 
4. Actiepunten in 2015 van de secretaris/voorzitter 
5. Jaarverslag 2015 van de penningmeester 
6. Verslag 2015 kascontrolecommissie en decharge penningmeester/bestuur 
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (wij nodigen graag iemand uit die dit op zich wilt nemen)  
8. Begroting 2016 en vaststelling contributie 2016 

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

9. Bestuursverkiezing voor een jaar zijn: 
Voorzitter/Penningmeester: Sylvester Liefting Herkiesbaar 
Secretaris:   Sander Tolk  Herkiesbaar 
Lid:    Mark Bleijendaal Herkiesbaar 
Lid:     Mieke Verhagen Herkiesbaar 
Eventuele tegenkandidaten en kandidaten met draagvlak in hun buurt zijn welkom. U kunt zich 
schriftelijk melden bij de secretaris Sander Tolk.  

10. Rondvraag en 20.45 uur afronding formele gedeelte  
 
(pauze) 
  
11. Stompetoren en het Dorpshart 
Na de uitspraak van de Raad van State is er geen plan meer voor een nieuw Dorpshart. De vraag ligt 
nu voor: “Willen we nog een Dorpshart en hoe dan?”. Wethouder van de Ven is aanwezig om te 
luisteren en te reageren op haalbaarheid. 
 
Wilt u de laatste informatie uit eerste hand?  
Mis de jaarvergadering niet! 

http://www.dorpsraadstompetoren.nl/

