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       UITNODIGING! 
 

 

Vlagtwedde, 30 mei 2022 

Geachte leden van Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde, 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2022 van Vereniging van 

Dorpsbelangen Vlagtwedde. Tijdens deze vergadering willen wij graag met u van gedachten wisselen 

over zaken waar wij ons als vereniging mee bezig houden. 

AGENDA 

1. Opening door voorzitter 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Goedkeuren en vaststellen notulen 2018 

5. Jaarverslag secretaris 2019 / 2020 / 2021 

6. Verslag penningmeester 2019 / 2020 / 2021 

7. Verslag kascommissie 2019 / 2020 / 2021 

8. Benoeming nieuw commissielid kascontrole 

9. Samenwerking Sportdorp Vlagtwedde 

10. WBTR 

11. Bestuursverkiezing: 

 

In verband met minimale bezetting afgelopen jaren zagen wij ons genoodzaakt om 

tussentijds bestuursleden te benaderen.  Mw. Esther van Es, mw. Harmien Bruining en dhr. 

Erwin Vieregge hebben zich reeds per 2021 beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben dhr. Erik 

Keizer en mw. Henriëtte Huls zich per 2022 beschikbaar gesteld. 

 

Eventuele medekandidaten kunnen zich tot 24 uur voor van te voren melden bij de 

voorzitter, mw. Coba Lubben op telefoonnummer 06 480 19 389 of via 

voorzitter@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 

 

Aftredend en niet herkiesbaar per 2021: Mw. Gina Rendering 

Aftredend en niet herkiesbaar per 2021: Mw. Maaike Wilts 

Aftredend en herkiesbaar per 2022: Dhr. Harm Jan Pleiter 

 

12. Rondvraag 

 

Afsluiting van het eerste gedeelte, aansluitend PAUZE 

 

mailto:voorzitter@dorpsbelangenvlagtwedde.nl


Uitnodiging Algemene ledenvergadering Vereniging van Dorpsbelangen 21 juni 2022 

 

Na het officiële gedeelte geven wij het woord aan de heer Jochem Abbes. Hij zal ons meer vertellen 

over de historie van Vlagtwedde, waarbij een speciale rol is weggelegd voor ’t Slotje aan de Slotlaan. 

Plaats vergadering: Pannenkoekenboerderij Vlagtwedde 

   Schoolstraat 120 

   9541 CN  Vlagtwedde 

Datum/tijd:  Dinsdag 21 juni a.s., aanvang 20.00 uur 
 
De vergaderstukken zoals notulen, jaarverslagen en de concepttekst WBTR kunt u uiterlijk 72 uur 
voor aanvang van de jaarvergadering vinden op onze website, www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
onder het kopje “documenten”. De financiële stukken liggen ter inzage tijdens de vergadering. Bent u 
niet in de mogelijkheid de vergaderstukken online te lezen, neemt u dan telefonisch contact op met 
de voorzitter, mw. Coba Lubben tel. 06 480 19 389. Er zal dan een passende oplossing worden 
geboden. 
 
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten deze avond, 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde 
 

http://www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl/

