
Vrijdag 29 maart 2019 

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

DORPSBELANG WIJCKEL 

 
 

Op de vergadering hoort en leest u wat Dorpsbelang doet, u ontmoet medebewoners, kunt vragen 

stellen en raakt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die met Wijckel te maken hebben.  

De vergadering begint om 20.00u in gebouw Irene, wij rekenen op een grote opkomst! 

Secretariaat: Jan Veeken, Menno van Coehoornweg 16, dorpsbelang@wikel.nl   tel: 0629098215 

 

Agenda ALV 1 
 
01-1. Welkom en opening door voorzitter Rob Post 

 

01-2. Vaststelling agenda en Mededelingen  

 

  1-3. Hernieuwde Statuten 

Voor goedkeuring moet volgens de huidige statuten 2/3 van alle leden aanwezig te zijn en 

voor te stemmen. Omdat dit hoogstwaarschijnlijk niet het geval zal zijn, wordt hierna een 

2e vergadering gehouden waarbij 2/3 meerderheid van de aanwezige leden volstaat voor 

goedkeuring. De statuten liggen ter inzage in het dorpshuis en op de website wikel.nl 

 

  1-4.  Sluiting 

 

 

Agenda ALV 2 
  

 2-1. -Notulen Algemene Ledenvergadering 23-3-2018 (zie Wikelflecht mrt 2019 en website) 

-Jaarverslag 2018 (zie ook Wikelflecht mrt 2019 en website) 

 

 2-2. Kascommissie (Ester Huitema en Gerben Wildschut) 

 + benoeming nieuwe kascommissie 

 

 2-3. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 (penningmeester Kees Zuurmond) 

  

 2-4. Verslagen werkgroepen 2018 

a. Histoarysk Wurkferbân  c. Website werkgroep 

b. Griene Romte   d. Activiteiten Team 

  

 2-5.  Hernieuwde Statuten 

Stemming 

 

 2-6. Bestuurssamenstelling 

Rob Post stelt zich niet meer herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaar en gaat 

dientengevolge na een 7jarig lidmaatschap zijn voorzitterschap neerleggen. Het bestuur 

heeft Piet de Jong bereid gevonden Rob Post op te volgen. Piet de Jong stelt zich voor. 

 

 2-7. Rondvraag (incl. mededeling Trudy Kwakman over Dorpshuis)  

 

 2.8. Sluiting ALV 

 

 Pauze (met vertoning oude ansichtkaarten Wijckel)  

 

Film: Myn Belibbing fan Fryslân, van filmmaker Rob Busquet. In première gegaan op het 

Noordelijk filmfestival, november 2018. Aan bekende Friezen wordt gevraagd waarom is 

Friesland zo mooi, wat moet vooral blijven en wat kan anders. Met fraaie drone beelden. 
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