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AVG
Net als alle andere verenigingen en bedrijven in
Nederland en Europa moeten ook wij voldoen aan
de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
Wij zijn daar nog mee bezig, maar de
Privacyverklaring kunt u al vinden op onze website.
www.dorpsraadleimuiden.nl

Beste leden en mededorpsgenoten,
Het is weer oktober en dan is er altijd een avond van
de Dorpsraad. Dat is dit jaar ook zo en wel op 17
oktober a.s. om 19.45 uur in De Ontmoeting. Het is
dit keer een thema-avond met als onderwerp
DUURZAAMHEID!!!!!! Verder in deze nieuwsbrief
treft u de uitnodiging en agenda aan.

Kerklaan
De Kerklaan is (op een paar punten na) klaar. Een
mooi resultaat. Nu zou het fijn zijn als iedereen zich
nog netjes aan de maximum snelheid van 30
kilometer gaat houden, want het is natuurlijk geen
racebaan.

Vrijwillige bijdrage
Eerst even iets belangrijks:
Nog steeds heeft een zeer gering aantal van onze
leden (slechts 32!) een vrijwillige bijdrage gedaan
aan de dorpsraad voor het jaar 2018. Uiteraard dank
daarvoor!
Omdat dit alleen nog lang niet is wat wij in vorige
jaren mochten ontvangen, hebben wij moeten
besluiten om de Nieuwsbrief alleen nog via de mail
naar onze leden en belangstellenden te verspreiden
en niet meer gedrukt huis aan huis te bezorgen.
Als u wilt dat wij kunnen blijven doen wat we tot nu
toe hebben gedaan en u kunnen ontvangen met
koffie/thee hebben wij echt meer inkomsten nodig.
Uw vrijwillige bijdrage van € 5,- (of meer) kunt u
overmaken op onze rekening:
NL57 RBRB 0898 2143 51 t.n.v. Dorpsraad
Leimuiden

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur is op zoek naar versterking. Zoals u kon
zien op onze laatste ALV is onze activiteitenlijst
enorm gevuld. Uw inzet is gewenst.
Om uiteenlopende redenen willen bestuursleden
stoppen met hun bezigheden in het bestuur van de
Dorpsraad. In april komend jaar zullen er vacatures
zijn en verkiezingen worden gehouden. U kunt zich
nu al bij de secretaris aanmelden als
geïnteresseerde!
www.dorpsraadleimuiden.nl
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AGENDA THEMA AVOND
Datum:
Aanvang:
Locatie:

woensdag 17 oktober 2018
20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
De Ontmoeting, Dorpsstraat 49, Leimuiden

De koffie/thee bij binnenkomst staat voor u klaar. In de pauze en bij het napraten, zijn drankjes voor
eigen rekening.
AGENDA
-

Opening door Co Moolhuizen, gastheer

-

Voorwoord en korte terugblik door voorzitter Monique Verkerk-Vandeveen

-

Presentatie Rob Loekenbach : Ontwikkeling Schiphol en mogelijke impact op
Leimuiden

-

Presentatie Guido van Enckevort (Adviseur Duurzaamheid gemeente K&B) over
Duurzaamheid in Leimuiden
(korte) PAUZE

-

Job Grovenstein van KB-Energie

-

Bart Kempers (over investeringen in duurzaamheid in zijn onderneming. )

-

Bespreken van enkele stellingen met de deelnemers in de zaal
Napraten

Foto: Spaargaren Technisch Installatiebedrijf B.V.
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