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Dorpsgemeenschap Oosterlittens 

 

 

AGENDA jaarvergadering op 28 november 2014  

 

 1. Opening 

 

2. Mededelingen en berichten van verhindering / afzeggingen 

 

3. Verslag van de vergadering van 29 november 2013 

 deze is geplaatst in de Hysp van januari 2014. 

 

4. De veranderingen in de zorg  

door Marja Reijndorp, wethouder van de gemeente Littenseradiel 

- vragen en discussie  

 

 

Pauze 

 

 

 

5. Terugblik 2014  en vooruitblik  

 Het jaarverslag is op de website www.easterlittens.nl geplaatst 

 

6. Van het bestuur 

 Waaronder: 

- Froonackerdyk  

 - Jubileum 70 jaar dorpsbelang in 2015? 

 - Koopwoningen BB-strjitte 

 - Herindeling 

http://www.easterlittens.nl/
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 - Lytse Doarpen Rintocht 

 

7. Financiën 

- financieel jaarverslag 2014 / begroting 2015 

- verslag kascommissie 

- benoeming nieuw lid kascommissie 

- financiële verslagen commissie 

 

8.  Nieuws van de commissies 

Merke commissie, Speeltuin commissie, Hysp, Sint Maartencommissie 

Sinterklaascommissie, Culturele commissie  

 

 

9. Bestuursverkiezing  

Geesje Bonhof is aftredend bestuurslid, zij heeft te kennen gegeven om 

nog 3 jaar aan te willen blijven als bestuurslid. Gea Bouma heeft inmiddels 

de afgesproken zes jaar haar bijdrage aan het bestuur, als secretaris, van 

Dorpsgemeenschap Oosterlittens geleverd. Wij hebben  Karin Ebbinge 

gevraagd om de komende jaren het werk van Gea over te nemen. Zij heeft 

daarop positief gereageerd. Wij stellen u voor om haar voor de periode 

van drie jaar te benoemen als bestuurslid.  

 

Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering 

schriftelijk aanmelden bij de secretaris van Doarpsbelang Easterlittens of 

één van de andere bestuursleden. 

 

 10. Rondvraag 

 

 11. Sluiting 

 

Wij hopen ook op deze vergadering net als voorgaande jaren veel inwoners van 

Easterlittens e.o. te mogen begroeten. 
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Het bestuur van Doarpsbelang Easterlittens 

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u dan gebruik maken van onderstaande 

strook. Graag inleveren voor vrijdag 28 november a.s. bij  

Gea Bouma, Balthasar Beckerstrjitte 1 Easterlittens of gea_sys@yahoo.com 

 

 

Naam: …………………………….. 

 

Adres: …………………………….. 

 

Vragen/ Opmerkingen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..................................................................

................... 

mailto:gea_sys@yahoo.com

