Uitnodiging
Dorpsraad Stompetoren
Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren
maandag 27 september in de “Stompehoeve” vanaf 20.00 uur

Vanwege de Corona-maatregelen waren wij ook dit jaar genoodzaakt de jaarvergadering uit te stellen. Wij
zijn blij dat wij u alsnog kunnen uitnodigen voor onze jaarvergadering op maandag 27 september in de
Stompehoeve vanaf 20.00 uur. Vanwege de Corona-maatregelen kunnen wij dit jaar maximaal 70 personen
kwijt in de zaal. Om die reden is de vergadering besloten en alleen toegankelijk voor leden. Als u wilt
komen, dient u zich vooraf aan te melden via e-mail of telefoon onder vermelding van naam en huisadres
(maximaal 1 persoon per huishouden). Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk voor maandag 20
september (vol = vol). Mocht u na inschrijving toch verhinderd zijn, laat het ons dan weten, zodat wij nog
iemand van de reservelijst de mogelijkheid kunnen bieden aanwezig te zijn.
Wij zullen u op de hoogte brengen van onze activiteiten in het afgelopen jaar en alvast een blik werpen op
komend jaar. Daarnaast hebben wij onze nieuwe burgemeester, Anja Schouten, gevraagd om zich aan het
dorp voor te komen stellen, evenals de nieuwe gebiedsregisseur voor de Schermer namens gemeente
Alkmaar, Ilse Kooter. Voor u gelegenheid om al uw vragen te stellen!
Binnen het bestuur van de Dorpsraad heeft Mieke te kennen gegeven dat zij graag haar bestuursfunctie
overdraagt zodra het nieuwe dorpsplein is gerealiseerd. Mieke heeft zich in de afgelopen jaren op diverse
vlakken hard gemaakt om ons dorp mooier en leefbaarder te maken, waaronder haar inzet voor het
dorpshart en het dorpsplein. Nu het dorpsplein bijna is gerealiseerd roepen wij u op: lijkt het u leuk en
interessant om deel uit te maken van het Dorpsraad bestuur of bent u geïnteresseerd maar heeft u nog
vragen, laat het ons vooral weten!
Bent u nog geen lid, maar u wilt wel graag bij deze jaarvergadering aanwezig zijn? Meldt u zich dan snel
aan als lid via onze website!
U kunt het volledige verslag 2020 vinden op de website www.dorpsraadstompetoren.nl
Tot ziens op maandag 27 september 2021. Wij rekenen op u!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Dorpsraad Stompetoren
Agenda Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 27 september 2021
1. Opening, huishoudelijke mededelingen
2. Ingekomen stukken voor zover van toepassing op de jaarvergadering
3. Notulen jaarvergadering 28 september 2020
4. Jaarverslag 2020 van de penningmeester
5. Verslag 2020 kascontrolecommissie en decharge penningmeester/bestuur
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (wij nodigen graag iemand uit die dit op zich wilt nemen)
7. Begroting 2021 en vaststelling contributie 2021
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 2021:
Voorzitter:
Sylvester Liefting
Penningmeester:
Mark Bleijendaal
Secretaris:
Sander Tolk
Bestuurslid:
Mieke Verhagen
9. Activiteiten in 2019/2020: mondelinge toelichting door de actiehouders
10. Kennismaking burgemeester Anja Schouten en gebiedsregisseur Ilse Kooter
11. Rondvraag en rond 21.30 uur afsluiting
Wilt u de laatste informatie uit eerste hand? Mis de jaarvergadering niet!
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