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Dorpsgemeenschap Oosterlittens
AGENDA jaarvergadering op 2 november 2018 om 20.00 u in de
Herbergh het Wapen van Friesland
Raadsel: Wat verbindt hier Oost met West en Noord met Zuid? Schrijf
de oplossing op een briefje en neem dat mee naar jaarvergadering.*)
1.

Opening

2.

Mededelingen en berichten van verhindering / afzeggingen

3.

Verslag van de vergadering van 24 november 2017
Deze is geplaatst in de Hysp van januari 2018 en te vinden op de website.

4.

Dorpenteam, Ria Hobert, meitinker

5.

Grieneko

6.

Terugblik 2018 en vooruitblik
Het jaarverslag is op de website www.easterlittens.nl geplaatst. Wilt u een fysiek
exemplaar dan kunt u bij één van de bestuursleden terecht of een mailtje naar
j.w.keuning@me.com.

7.

Dorpsbudget, zie de bijlage

8.

Resultaten Doarpspetear 2018

Pauze
9.

Financiën
- financieel jaarverslag 2017/2018 en begroting 2018/2019
- verslag kascommissie
- benoeming nieuw lid kascommissie

10.

Van het bestuur
4 mei herdenking
Vrijwilligerspool
Nij Baarderadiel (Wim Hiemstra)
GO (Paulus Zijlstra)
Openbaar Vervoer in Fryslan
Sailing into the grass
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11.

Nieuws van de commissies
Merke commissie, Speeltuin commissie, Hysp, Sint Maartencommissie en
Sinterklaascommissie.

12.

Bestuursverkiezing
De penningmeester van ons bestuur Geesje Bonhof, is in de vorige jaarvergadering voor
een jaar extra benoemd. Als invulling voor deze vacature hebben we Jeroen van der Wal
bereid gevonden. Wij stellen voor om Jeroen van der Wal voor de periode van drie jaar
te benoemen als bestuurslid.
Wim Hiemstra heeft inmiddels 6 jaar in het bestuur van dorpsbelang gezeten. Wij
hebben een groot aantal leden gevraagd om lid te worden van het bestuur. Wij hebben
tot op dit moment geen lid bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Wij
stelen daarom voor om de zittingstermijn van Wim Hiemstra nog met 1???? jaar te
verlengen.
Jan Willem Keuning heeft zijn tweede termijn van drie jaar erop zitten. Wij hebben ook
na ruim een jaar leden gevraagd om lid te worden van het bestuur en de rol van
voorzitter op zich te nemen. Tot op heden ……..
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk
aanmelden bij de secretaris van Dorpsbelang Easterlittens of één van de andere
bestuursleden.

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Wij hopen ook op deze vergadering net als voorgaande jaren veel inwoners van Easterlittens
e.o. te mogen begroeten.
Het bestuur van Dorpsgemeenschap Oosterlittens.
Bijlage: Voorgesteld besluit dorpsbudget
Heeft u vragen of opmerkingen, graag voor vrijdag 2 november aangeven bij
Renate Veenings, Huylckensteinstrjitte 3, Easterlittens of via doarplittens@live.nl
TOT 2 NOVEMBER A.S.
*) Voor de winnaar is er 1 boek 'Jorwerter Dweilstikken' van Douwe de Bildt (2018). Bij meerdere
goeie oplossingen wordt er een winnaar getrokken.
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