Dorpsraad Leimuiden
NIEUWSBRIEF december 2018
Beste leden, mededorpsgenoten en belangstellenden,
Deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2018 is anders dan u gewend bent. Zoals u weet is er per 19
november 2018 geen bestuur meer. De reden waarom is al eerder aan u bekend gemaakt.
Er zijn drie leden die het op zich hebben genomen om te kijken of er een nieuw bestuur gevormd
kan gaan worden en zij zijn bereid tot de voorjaarsvergadering als interim bestuur op te treden. Dat
zijn de heren Reinier Besemer, Leen Overbeek en Willem Weijers.
Op maandag 14 januari 2019 is er dan ook een Buitengewone Algemene Ledenvergadering
gepland in De Ontmoeting aan de Dorpsstraat. Aanvang 20.00 uur.
In deze vergadering legt het afgetreden bestuur rekening en verantwoording af over 2018 aan de
leden, waarna overdracht plaatsvindt aan het te benoemen interim bestuur onder voorbehoud van
goedkeuring door de leden.
Hieronder vindt u de agenda:
Datum : maandag 14 januari 2019
Locatie: De Ontmoeting, Dorpsstraat 49, Leimuiden
Aanvang : 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Punt
1.
2.

3.
4.
5.
6.

AGENDA
Openingswoord door Monique Verkerk-Vandeveen (ex-voorzitter)
Bespreking activiteiten Dorpsraad in het afgelopen jaar 2018:
• verantwoording gedane zaken;
• projectenmarkt 13 december 2018 ( Dorpshart, IKCL De Lei, Leimuiden-West,
reconstructie wegennet/brug/gemalen, ontwikkelingen met betrekking tot
gezondheidscentrum en Dagelijks Leven, Boot Betonlocatie);
• N207 passage Leimuiden;
• Ontwikkeling op gebied van recreatie en duurzaamheid.
• Ontwikkeling Dagopvang.
Financieel jaarverslag 2018 inclusief verslag kascontrolecommissie. Dit verslag kunt u
opvragen bij het secretariaat of via de mail secretaris@dorpsraadleimuiden.nl
Besluit tot benoeming bestuur ad interim, de heren Reinier Besemer, Leen Overbeek en
Willem Weijers.
Voorstel interim bestuur van werkwijze en prioritering/ inzet van diverse projecten van
de Dorpsraad Leimuiden
Rondvraag

Wij hopen u te zien op 14 januari aanstaande
Wij wensen u in ieder geval hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!!!
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