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Uitnodiging 
Dorpsraad Stompetoren            
 
 

Jaarvergadering van de Dorpsraad Stompetoren  
maandag 20 maart in de “Stompehoeve” vanaf 20.00 uur 

 

 
 

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering op maandag 20 maart in de Stompehoeve vanaf 20.00 
uur (inloop vanaf 19.30). Graag verwelkomen wij u allemaal, ook niet-leden zijn van harte welkom om zich 
te laten informeren en u kunt zich ter plaatse inschrijven als lid van de dorpsraad. 
 
In het tweede deel van deze avond willen wij graag met u in discussie gaan over een visie voor ons mooie 
dorp. De gemeente heeft een groot buitengebied en stelt een visie op hoe zij het buitengebied zien en wat 
ze ermee willen doen. Dat sluit niet per sé aan op de wensen en behoeftes van de inwoners. In het 
verleden is al meerdere keren een visie opgesteld, maar ondertussen zijn natuurlijk al de nodige 
voorzieningen verbeterd. Zo hebben we een mooi dorpsplein, een grote supermarkt. We hebben horeca, 
SSV is mooi opgeknapt en de school is mooi vernieuwbouwd. Daarom horen wij nu graag van u welke visie 
u heeft voor ons mooie dorp naar de toekomst toe. Welke behoeftes zijn er wat betreft wonen, 
voorzieningen, verkeersveiligheid en noem maar op.  
 
U kunt het volledige verslag 2022 vinden op de website www.dorpsraadstompetoren.nl  
 
Graag tot ziens op maandag 20 maart 2023. Wij rekenen op u!  
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Dorpsraad Stompetoren 
 
Agenda Jaarvergadering Dorpsraad Stompetoren 20 maart 2023 (20.00-20.50) 

1. Opening, huishoudelijke mededelingen 
2. Ingekomen stukken voor zover van toepassing op de jaarvergadering 
3. Notulen jaarvergadering 2 maart 2022 
4. Jaarverslag 2022 van de penningmeester 
5. Verslag 2022 kascontrolecommissie en decharge penningmeester/bestuur 
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (wij nodigen graag iemand uit die dit op zich wil nemen)  
7. Begroting 2023 en vaststelling contributie 2023 

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 2023: 
Voorzitter:  Sylvester Liefting Penningmeester: Mark Bleijendaal  
Secretaris:  Sander Tolk  Bestuurslid:   Chris Maas 
Bestuurslid:  Michèle Boogaard  

9. Activiteiten in 2022/2023: mondelinge toelichting door de actiehouders 
10. Rondvraag en rond 20.50 uur afsluiting 
 
Deel 2: Dorpsvisie Stompetoren (21.00-22.00) 
 
Wilt u de laatste informatie uit eerste hand? Mis de jaarvergadering niet!  

http://www.dorpsraadstompetoren.nl/

