UITNODIGING
Voor de eerste Algemene Leden Vergadering van de Buurtvereniging Wijk
Nooitgedacht op

woensdag 27 oktober 2021
De vergadering wordt gehouden in het hoofdgebouw van De Trans, Stroetenweg 15
te Nooitgedacht.
De inloop is vanaf 19.00 uur en wij verzoeken u gebruik te maken van de deur links
naast de hoofdingang.
Coronatoegangsbewijs
Vanwege het feit dat we te gast zijn bij De Trans willen wij als bestuur u vragen om
een coronatoegangsbewijs te laten zien. We willen als (voorlopig) bestuur inzetten op
een veilige vergadering voor alle leden (en de bewoners van De Trans) en vragen uw
begrip daarvoor.
AGENDA
Aanvang om 19.30 uur
1. Opening eerste ALV door de voorlopig voorzitter
2. Bijdrage van de heer A.W. Hiemstra, burgemeester van Aa en Hunze, ter
gelegenheid van de eerste officiële vergadering van de Buurtvereniging.
-

Korte pauze

-

3. Vaststelling agenda
4. Verkiezing bestuursleden en kascommissie
5. Akte van oprichting
6. Huishoudelijk reglement
-

PAUZE

7. ‘Verslag’ van de secretaris
8. ‘Verslag’ van de penningmeester
9. Vaststelling contributie voor 2022
10. Activiteiten voor 2022
11. Rondvraag
12. Sluiting (omstreeks 21.45 uur)

-

Toelichting per agendapunt behorende bij de agenda ALV 27/10/2021

1. De Buurtvereniging is opgericht op 21 december 2020, middenin de COVID
19 pandemie. Met vijf voorlopige bestuursleden is een akte van oprichting
notarieel vastgelegd en heeft de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
plaatsgevonden. In maart 2021 hebben de op dat moment in Nooitgedacht
woonachtige bewoners ‘Goed Nieuws’ in hun brievenbus gevonden en kon
men zich aanmelden als lid. Het exacte aantal leden per 27 oktober zal
tijdens de oprichtingsvergadering bekend worden gemaakt door de
secretaris.

2. Spreekt voor zich! We zijn zeer verheugd dat de burgemeester bereid is
gevonden de officiële aftrap van de Buurtvereniging te verzorgen. Natuurlijk
bent u ook in de gelegenheid vragen te stellen. Wij verzoeken u echter wel
om géén inhoudelijke vragen aan de burgemeester te stellen inzake de
bomenkap of de nadere woningbouw en groene invulling van de wijk. De 3 e
bewonersbijeenkomst in de tweede helft van november 2021 biedt u de
mogelijkheid uw inhoudelijke vragen te stellen.
3. De agenda zoals deze voorligt dient ofwel te worden aangevuld ofwel te
worden vastgesteld.
4. Het voorlopige bestuur van de Buurtvereniging, zoals dat in maart 2021
functioneerde bestond uit:
-

Frans Mulder (voorzitter) herkiesbaar
Foppe Meijer (secretaris) –
herkiesbaar
Monique Scheepstra (bestuurslid) –
niet herkiesbaar
Miranda Guldemond (penningmeester) – afgetreden
niet herkiesbaar
Anja van Weezel (communicatie/PR + plv. penningmeester)
herkiesbaar
Er zijn dus 2 vacatures in het bestuur. Voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering kunt u zich als kandidaat-bestuurslid aanmelden bij de
secretaris via Buurtvereniging-Nooitgedacht@bontardi.nl
Tevens zal er een Kascommissie opgericht moeten worden. Voor de
bezetting van de Kascommisie kunt u zich als kandidaat aanmelden bij de
secretaris via Buurtvereniging-Nooitgedacht@bontardi.nl

5. en 6.: beide documenten zijn bij de agenda gevoegd en zijn tevens te vinden
op de website www.wijknooitgedacht.nl

7. en 8. De secretaris en plv. penningmeester doen kort verslag van de stand
van zaken tot op heden`.

9. Het voorlopige bestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2022
ongewijzigd vast te stellen op:
- € 40 voor een gezin bestaande uit 2 volwassenen (incl. inwonende
minderjarige kinderen)
- € 20 voor een eenoudergezin (incl. inwonende minderjarige kinderen)
- € 20 voor werkende inwonende kinderen van 18 jaar en ouder
- € 10 voor studerende inwonende kinderen van 18 jaar en ouder
Stemgerechtigd zijn alle betalende leden van 18 jaar en ouder.
Contributie kan in twee termijnen betaald worden.

10. Omdat het bestuur niet alle activiteiten wil en kan bedenken, vragen we u
om bijvoorbeeld zitting te nemen in een nog in te stellen
Activiteitencommissie. Het lijkt er inmiddels op dat er in 2022 weer zaken
georganiseerd kunnen worden voor grotere groepen personen. Vergeet
daarbij niet dat de doelstelling van de vereniging ook is om activiteiten voor
alle leden van de vereniging, de inwoners van Nooitgedacht, dus soms ook
samen met De Trans, te organiseren. Wij hopen op uw aanmelding!

11. En 12.

Wij verzoeken u na afloop van de vergadering de door u
gebruikte koffie/thee bekers in de prullenbak te werpen.

