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Vereniging voor Dorpsbelangen  
 
  

AGENDA JAARVERGADERING 2018 

 
Datum  : woensdag 21 maart 2018 
Aanvang : 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur) 
Locatie : Dorpshuis Bastogne 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de 20e jaarvergadering, waarbij stil gestaan wordt bij dit lustrumjaar. 

 
2. Mededelingen 

 
3. Notulen jaarvergadering 22 maart 2017 

De notulen, het beleidsplan, het financieel verslag 2017 en de begroting 2018 liggen voor 
aanvang van de vergadering ter inzage.  
De leden krijgen van te voren via de mail het beleidsplan toegestuurd. Wanneer u 
over een week geen mail hebt ontvangen, dan hebben wij geen of een onjuist 
mailadres van u. Meldt u dit en dan krijgt u het per mail toegezonden. Wanneer u geen 
beschikking hebt over email, dan kunt u telefonisch verzoeken om het stuk. 
Zowel het beleidsplan als het de samenvatting van de notulen van de vorige 
jaarvergadering zijn te lezen op de website van Ansen (onder het kopje “Dorpsbelangen”). 
 

4. Secretarieel jaarverslag over 2017 
 

5. Financieel verslag 2017 
Oordeel van de kascommissie (Albert Smand en Bob van Driel). 
Verkiezing nieuw lid kascommissie, aftredend lid is Bob van Driel. 
 

6. Begroting 2018 
 

7. Beleidsplan 2018-2019 
 

8. Bestuursverkiezing 
Aftredend als bestuurslid en secretaris en niet herkiesbaar voor functie is Kirsten 
Feenstra. Het bestuur stelt voor de functie van secretaris Wim Nijland voor. Het bestuur 
stelt verkiesbaar als bestuurslid Alet Vlot. Tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor 
aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij het bestuur, ondersteund door een 
schriftelijke voordracht door vijf of meer leden. 

 
9. Rondvraag 

 
10. Beleidsplan 2017 Stichting Dorpshuis Ansen.  

 Krachtens de statuten van de Stichting Dorpshuis Ansen legt het Stichtingsbestuur in de 
jaarvergadering van “Dorpsbelangen” verantwoording af over het gevoerde en te voeren 

 beleid in Dorpshuis “Bastogne” 
 

11. “Na-de-pauze-programma” 
Gezien het afsluiten van het 20 jarig bestaan van Dorpsbelangen Ansen is dit zeker het 
komen waard!! 

 
12. Afsluiting (22.00 uur)       Z.O.Z. 
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Deze agenda van de jaarvergadering is tevens de uitnodiging.  
De uitnodiging geldt voor alle inwoners van de schoolkring Ansen, voor leden en niet-
leden van Dorpsbelangen. 
Natuurlijk willen we inwoners van 18 jaar en ouder die nog geen lid zijn ook graag als lid 
verwelkomen bij Dorpsbelangen Ansen. Komt en meldt u ter vergadering aan als lid. 
 
 
 
 
 
NL Doet zaterdagochtend 10 maart 9.30-13.30 uur 
Tijdens deze NL Doet worden dè Ommetjes van Ansen nagelopen op missende paaltjes en te 
verven paaltjes. Indien weertechnisch mogelijk wordt er geverfd en paaltjes waar nodig 
vervangen of bijgeplaatst. Daarnaast zal het Boermarkepad worden schoon geveegd. Hiermee 
zijn alle wandelpaden weer klaar voor het seizoen. Opgave voor deze actie kan via de website 
van NL Doet of op het mailadres bestuurdorpsbelangen@ansen.eu 
 
Zwerfvuilactie zaterdag 24 maart van 9.30 – 12.00 uur 
Op zaterdagochtend wordt tijdens de opschoondag weer zwerfvuil verzameld in en rondom 
Ansen. Wij willen iedereen die mee wil helpen met deze actie deze ochtend ontvangen met koffie 
en er wordt afgesloten met een kopje snert. Opgave voor deze ochtend via 
bestuurdorpsbelangen@ansen.eu  
 
 
 

VVVo en Dorpsbelangen organiseren samen het jaarlijkse Paasvuur 

 
Op zaterdag 31 maart is er weer gelegenheid om snoeihout aan te leveren van 9.00 – 16.00 uur 
aan de Kleine Esweg. Alleen “schoon” hout aanleveren s.v.p.! 
 
Het paasvuur wordt op Paaszondag 1 april om 19:30 uur ontstoken.  
Komt allen!!! 
 
 


