
Vereniging Dorpsbelangen Bunne-Winde-Bunnerveen 

 

Agenda Algemene ledenvergadering 
 dinsdag 5 april 2022 om 20.00 in de Hardenstee 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen + evt. toevoeging agendapunten door aanwezigen 

 

3. ALV’s over 2019 en 2020 

De laatste fysieke ALV vond plaats op 19 maart 2019 en ging over 2018. 

De geplande ALV van 17 maart 2020 over 2019 is vervangen door een schriftelijke ronde, die per mail in 

voorjaar 2020 aan de leden is rondgestuurd en waarop geen reacties zijn ontvangen.  

De voor di 16 november 2021 geplande ALV over 2020 en een deel van 2021 hebben we afgelast. Positief 

verslag van de kascommissie is reeds in de Neisputter gepubliceerd per 23 maart 2021. 

We hebben op 13 november 2021 op de Neisputter bericht over een voorgenomen contributieverhoging 

van EUR 12,50 naar EUR 15 geplaatst.  

 

4. Financieel verslag Dorpsbelangen door Penningmeester Irène Coerkamp over 2021 

 

5. Verslag kascommissie over 2021 en benoeming nieuwe kascommissie 

 

6. Activiteiten Dorpsbelangen 2019/2020/2021  

Er is best veel aan de Hardenstee geklust. Naast de gebruikelijk periodieke opkuisacties om de speeltuin 

onkruidvrij te houden en alle blad te verwijderen zijn de volgende zaken aangepakt. 

Feb 2020: nieuwe gevelkachel geplaatst 

Okt 2020: tegelpad opnieuw gelegd 

Dec 2020: nieuwe koelkast geplaatst  

Juni 2021: jaarlijks keuring speeltuin in combinatie met diverse reparaties 

Aug 2021: raamkozijnen aan de buitenkant geverfd 

In aug 2021 is door de IJsvereniging een lichtmast gerepareerd. 

 

In een coronaluw venster is  op zaterdag 21 augustus 2021 een BBQ /Dorpsfeest vanuit alle verenigingen 

opgezet en georganiseerd, dat door velen zeer is gewaardeerd. Naast de BBQ was er life muziek, een pizza 

oven en veel gezelligheid. Goed bezocht met 150 volwassenen en 30 kinderen. 

 

PAUZE 

 

7. Activiteiten werkgroepen 2021 

Werkgroep Groen, werkgroep Energie, Neisputter  

 

8. Bestuurswisseling: 

Irène Coerkamp treedt af als bestuurslid, annex penningmeester en is niet herkiesbaar. 

Voordracht voor nieuw bestuurslid tevens penningmeester: Anoesjka Munning. 

Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 24 uur voor de vergadering bij het bestuur. 

  

9. Dromen over Zelfvoorzienendheid op energiegebied 

Lezing door Robert de Jonge , projectleider bij aardgasvrij Boven Pekela 

 

10. Rondvraag en w.v.t.t.k. 

 


