Vereniging voor Dorpsbelangen RAS
Tijdelijk secretariaat: Hoofdweg 17
9305 TD Roderesch
 06-22644339
secretariaat@rasdorpen.nl
www.rasdorpen.nl
KvK 40045677

Uitnodiging
Graag nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering op woensdag
25 april 2018 aanvang om 20.00 uur in dorpshuis ’t RAShuys.
De zaal gaat om 19.30 uur open. Op de achterzijde van deze flyer treft u de
agenda van deze vergadering aan. Op www.rasdorpen.nl/dorpsbelangen kunt u
naast de agenda ook het jaarverslag 2017 en notulen van de jaarvergadering
2017 downloaden.
Schouw
De schouw voor de RAS-dorpen is op 21 juni 2018. Wanneer u punten heeft
voor de schouw kunt u dit uiterlijk 10 juni 2018 via www.rasdorpen.nl
(dorpsbelangen-schouw) of via secretariaat@rasdorpen.nl of per post (zie adres
secretariaat rechts boven) doorgeven. Dan kunnen wij uw punten meenemen.
Contributie
Wij vragen u ook de € 4,00
contributie voor 2018 over te
maken. Denkt u bij het overmaken aan de vermelding van uw

Lidmaatschap Dorpsbelangen
seizoen 2018

naam en volledige adresgegevens? Heeft u over 2017 de
€ 4,00 contributie nog niet
betaald? Wilt u deze dan samen met de contributie voor 2018 overmaken?
Glasvezel
Neem vóór 1 mei 2018 een abonnement op glasvezel, hiermee voorkomt u dat
wanneer u later een abonnement neemt hoge aansluitkosten betaald.
Ook wanneer u voor een klein abonnement kiest telt dit al mee in de 65% wat
nodig is om glasvezel te kunnen realiseren! Doet u mee?
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VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN
- Roderesch, Alteveer en Steenbergen
UITNODIGING
voor de Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen R.A.S.
Woensdag 25 april 2018 in ‘t RAShuys, Giezenstraat 3 te Roderesch
Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1.
Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de vorige vergadering (zie www.rasdorpen.nl/
dorpsbelangen)
4. Jaarverslag secretaris (zie www.rasdorpen.nl/dorpsbelangen)
5. Financieel verslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie
7. Verkiezing nieuw lid Kascommissie
8. Voorstel contributieverhoging
9. Bestuursverkiezingen
Monica Bruggenweerth-Kolker, voorzitter: aftredend en niet herkiesbaar
Pierre Baas, penningmeester: aftredend en niet herkiesbaar
Secretaris, vacature
Jaap Bleker, bestuurslid: aftredend en wel herkiesbaar
Wiebe Kruijer, bestuurslid: aftredend en wel herkiesbaar
Kandidaten kunnen zich tot minimaal 1 uur voor aanvang van de vergadering
melden bij de waarnemend secretaris.
10.Rondvraag w.v.t.t.k.
20.45—21.00 uur

PAUZE

± 21.00 uur: Na de vergadering gaan we met elkaar in gesprek over het vervolg van de RASvisie. Hoe kunnen we actiepunten concretiseren?
De vergaderstukken zijn vanaf 19.30 voor belangstellenden in te zien.
Indien u nog geen lid bent maar wel lid wilt worden van onze vereniging, kunt
u zich ter plaatse aanmelden als lid. Een lidmaatschap kost 4 euro per jaar.
Voorzitter
Monica Bruggenweerth-Kolker
Waarnemend Secretaris
Wiebe Kruijer
Penningmeester
Pierre Baas
Bestuursleden
Jaap Bleker en Mieneke Ram
Zien wij u op 25 april?
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