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Uitnodiging  
Dorpsraad Stompetoren            
 
 

Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren  
maandag 11 maart in “Het Schermer Wapen” vanaf 20.00 uur 

 

 
 

Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren op maandag 11 maart in het café 
van Het Schermer Wapen, vanaf 20.00 uur.  
  
Naast het doorlopen van onderstaande agenda, waarvoor we denken 45 minuten nodig te hebben, 
zal Wethouder van Zon kennis komen maken met de inwoners van Stompetoren. Wat is zijn visie op 
de leefbaarheid van ons dorp? Hoe kijkt hij aan tegen de ontwikkeling van Stompetoren West? En 
waar komt onze voetbalkooi?  
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, is het college gewijzigd. Een aantal wethouders zijn 
gebleven, maar er zijn ook nieuwe wethouders. Wethouder Van Zon heeft het buitengebied in zijn 
portefeuille en dit is de gelegenheid om kennis met hem te maken.  
 
KOMT ALLEN! 
 
U kunt het volledige verslag 2018 vinden op de website www.dorpsraadstompetoren.nl  
 
Tot ziens op maandag 11 maart 2019. Wij rekenen op u! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Dorpsraad Stompetoren 
 
Agenda Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 11 maart 2019 
 

1. Opening, huishoudelijke mededelingen 
2. Ingekomen stukken voor zover van toepassing op de jaarvergadering 
3. Notulen jaarvergadering 19 maart 2018 
4. Jaarverslag 2018 van de penningmeester 
5. Verslag 2018 kascontrolecommissie en decharge penningmeester/bestuur 
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (wij nodigen graag iemand uit die dit op zich wilt nemen)  
7. Begroting 2019 en vaststelling contributie 2019 

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 2019: 
Voorzitter:  Sylvester Liefting Penningmeester: Mark Bleijendaal  
Secretaris:  Sander Tolk  Bestuurslid:  Mieke Verhagen 

9. Activiteiten in 2018/2019: mondelinge toelichting door de actiehouders 
10. Rondvraag en 20.45 uur afronding formele gedeelte  
 
(pauze) 
  
11. Wethouder Van Zon – Gemeente Alkmaar 

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