
 Vereniging Dorpsraad Beekbergen - Lieren 

 

UITNODIGING 
 

Aan de leden van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren. 

 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren nodigt u hierbij uit voor de 

statutair voorgeschreven Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op 

 

dinsdag 24 april 2018 in Het Hoogepad (Papenberg 5, Beekbergen) aanvang 20.00 uur 

 

Voor de pauze zullen de statutair voorgeschreven jaarstukken worden behandeld. 

Na de pauze zal de heer Mulderij van de gemeente Apeldoorn een presentatie verzorgen 

over “Kleur in het dorp”. 

 

U bent van harte uitgenodigd. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren, 

 
Pieter de Mos, secretaris 

 

 
N.B.  De jaarstukken zijn vanaf 16 april 2018 te raadplegen op de website van de Vereniging Dorpsraad 

 Beekbergen-Lieren of kunnen vanaf vijf werkdagen voor de dag van de vergadering op kantoor dorpsraad 

 worden afgehaald. 

  



 Vereniging Dorpsraad Beekbergen - Lieren 

 

AGENDA 
 

  1. Opening en jaarrede door de voorzitter, de heer Joop van der Meer 

  2. Bespreken en vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van  

11 april 2017 (werd - na mededeling in de digitale Nieuwsbrief - op de website 

geplaatst) 

  3. Bespreken en vaststellen van de verslagen van de portefeuillehouders en de 

verslagen van de werkgroepen Oud Beekbergen Lieren en N786 en de rapportage 

van de Stamtafel 

  4. Bespreken en vaststellen van de financiële rapportage over het jaar 2017 

  - jaarrekening 2017 

 - balans per 31 december 2017 

 - rapport Commissie Kascontrole 

  5. Voorstel het bestuur decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2017 

  6. Vaststellen begroting 2018 

  7 Benoeming reserve lid van de commissie kascontrole 2018 

 (leden van commissie zijn de heren Teun Jochems en Jan Schut) 

  8. (Her)benoeming bestuursleden 

Volgens rooster zijn mevrouw Lucia Albers en de heer Gerrit Stufken aftredend. 

Mevrouw Albers heeft het bestuur laten weten beschikbaar te zijn voor nog een 

periode van drie jaar. 

Het bestuur stelt de leden voor mevrouw Lucia Albers te herbenoemen. 

De heer Gerrit Stufken heeft het bestuur laten weten niet meer beschikbaar te zijn 

voor een herbenoeming. Het bestuur stelt de leden voor in de vacature de heer 

Robert van Grol te benoemen tot lid van het bestuur. 

De heer Gert Wilbrink heeft het bestuur laten weten dat hij vanwege andere 

verplichtingen zijn bestuursfunctie bij de vereniging dorpsraad Beekbergen-Lieren 

beëindigt. Het bestuur heeft, op dit moment, nog geen kandidaat voor invulling van 

deze vacature. 

Het bestuur stelt de leden voor de heer Jan Lammers te benoemen tot 

penningmeester van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren. 

Het bestuur stelt de leden voor te benoemen tot lid van het bestuur mevrouw  

Ria Mollink 

Conform artikel 8 lid 2, sub d van de Statuten van de Vereniging Dorpsraad 

Beekbergen-Lieren kunnen door de leden tegenkandidaten worden voorgedragen 

mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: de voordracht door tenminste tien 

procent van het totale aantal leden wordt gesteund en tenminste vijf dagen voor de 

dag van de vergadering schriftelijk en vergezeld van een ondertekende bereid-

verklaring van de kandidaat, bij het bestuur is ingediend. Op het moment van 

voordracht dient de kandidaat in het werkgebied woonachtig te zijn). 

  9. Rondvraag 

10. Pauze 

11. Presentatie door de heer Mulderij van de gemeente Apeldoorn over  

“Kleur in het dorp”. 

12 Sluiting en daarna worden u een hapje en een drankje aangeboden. 


