Datum: 30 mei 2018
Aanvang: 19.30 uur (zaal open om 19.00uur)
Plaats: Dorpshuis De Tille, Hoofdweg 128, 9678 PR, Westerlee

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV/BEWONERS-AVOND
van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee met als sluitstuk een
optreden van Erwin de Vries
Op deze Algemene Leden Vergadering zullen vanuit het Jaarverslag de in 2017 gerealiseerde
activiteiten vermeldt worden. Er zal financiële verantwoording afgelegd worden over de het
afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar zal met u besproken worden. Er zal een
nieuw lid van de kascommissie gekozen moeten worden en de “Verkiezing bestuursleden” gaat
plaatsvinden. Een belangrijk detail hierbij is dat dit keer een aantal bestuursleden af zullen
treden en niet meer herkiesbaar zijn.
Aansluitend vindt de bewonersavond plaats waarbij iedereen, dus ook niet leden, meer dan
welkom zijn. Wij menen dat dit deel van de avond, voor u als inwoner van Westerlee zeer
interessant zal zijn omdat er ingegaan zal worden op het thema Energietransitie
en u informatie zult krijgen over de Energie Coöperatie Oldambt (i.o). Het
uitgangspunt daarbij is dat de inwoners van Westerlee de energievoorziening, via
de energie coöperatie, in eigen hand kunnen gaan nemen.
Catering & Afsluiting
Zowel tijdens de ALV als de Bewonersavond zal voor
koffie en/of thee gezorgd worden. Na de afsluiting van
de bewonersavond is er gelegenheid om de aftredende
bestuursleden te bedanken Daarna kunt u, onder
het genot van een drankje en een hapje genieten
van een optreden van Erwin de Vries.

Wij zien u graag en rekenen op uw aanwezigheid en inbreng.
Programma
19.30 uur
19.35 uur
19.45 uur
19.50 uur
20.00 uur
20.15 uur
20.20 uur
20.50 uur
21.00 uur
22.00 uur

- Opening van de Algemene Leden Vergadering (ALV)
- Notulen jaarvergadering/financieel verslag 2017 (ter vaststelling)
- Jaarverslag (*) 2017/begroting 2018 (ter bespreking)
- Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie
- Verkiezing bestuursleden
- Afsluiting ALV
- Opening Bewonersavond
- Thema Energietransitie en Informatie over de Energie Coöperatie
- Gelegenheid om aftredende bestuursleden te bedanken
- Feestelijke afronding met een hapje en een drankje
- Afsluiting avond

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Het jaarverslag is in te zien op de site van de Vereniging Dorpsbelangen (www.westerlee-vdw.nl)
Noot: Wilt u zich als nieuw lid aanmelden? Neemt u dan even contact op met één van de bestuursleden of online middels het aanmeldformulier

