Het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de

Algemene ledenvergadering
op 12 maart 2019 om 20.00 uur in restaurant De Koningshof
De agenda:
1. Opening / Mededelingen.
2. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering op 13 maart 2018 (te vinden in de
Wâldknyn 2018 - editie 8.2 en op de website www.oranjewoud-dorp.nl)
3. Jaarverslag 2018 met toelichting door het bestuur.
4. Het woord aan de wethouder ….
Aanwezig zijn wijkwethouder Hans Broekhuizen en wijkmanager Ruurdtje Anema.
Zij geven een reactie en aanvulling op de besproken onderwerpen.
5. Financiële zaken, door de penningmeester:
a. Financieel verslag (opgenomen in dit blad)
b. Verslag van de kascontrolecommissie (Martin de Jong en Lolke Eijzenga)
c. Decharge van het bestuur
d. Voorstel contributieverhoging naar € 7,50 per jaar
e. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (Martin de Jong aftredend)
6. Verkiezing bestuursleden
Twee bestuursleden zijn aftredend: Jaap Jongedijk (herkiesbaar) en Rob Meijnen (niet
herkiesbaar). We hebben goede hoop dat we u tijdens de komende jaarvergadering een of
twee kandidaat-bestuurslid/-leden kunnen presenteren. Eventuele tegenkandidaten kunnen
zich tot een week voor de jaarvergadering aanmelden bij het bestuur.
7. Jaarplan 2019
Een korte schets van de voorgenomen activiteiten van PB in 2019 door het bestuur.
8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.
9. Presentatie door Martinus Wijma over “Een gasloze woning: hoe doe je dat?”
“Nederland in 2050 gasloos”. Dat is de boodschap van de overheid om te voldoen aan het
Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat we met elkaar de omslag moeten maken van fossiele
energie naar duurzame energie. En het betekent dat uw woning – én die van uw kinderen – in de
toekomst op een andere manier wordt verwarmd. Wijma – bewoner van het Passiefhuis Heerenveen
aan de Tolhuisweg 21 – geeft met praktijkvoorbeelden en actuele ontwikkelingen een kijkje in de
keuken van deze Energietransitie.

10. Sluiting van de vergadering.

