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Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor onze Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag 26 februari 2019 om 20.00 uur in de kleine zaal van het Buurtschapshuis. 
 
Agenda: 

1 Opening door de voorzitter 

2 Mededelingen & Ingekomen stukken 
 

3 Notulen van de algemene ledenvergadering van 27 februari 2018 
 

4 Jaarverslag 2018 

5 Financieel verslag 2018 door de penningmeester 
 

6 Verslag kascommissieleden: Dianne Vriezen en Lindy Klompenhouwer 

7 Benoeming nieuw lid kascommissie 
 

9 Bestuursverkiezing 

Bestuursleden Monique Heuverling en Harrie Ligtvoet zijn tussentijds afgetreden omdat hun 

werkzaamheden zijn toegenomen en geen tijd meer laten voor een bestuursfunctie. 

Het bestuur stelt als nieuwe kandidaten voor: Alda Neevel, Sinderenseweg 99a, en Johan 

Klein Wolterink, Sinderenseweg 111. 

Het bestuur is op zoek naar nog één nieuwe bestuurskandidaat. Leden die interesse hebben, 

zijn van harte uitgenodigd om zich te melden bij het bestuur.  

 Kandidaatstelling door leden is mogelijk door het schriftelijk indienen van namen van 

kandidaten vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering. 

 

10 Jaarplan 2019 
 

11 Rondvraag 

12 Sluiting 

 
PAUZE 

 
Na de pauze gaan we het hebben over “plat praoten” en de erkenning (in 2018) van het 
Nedersaksisch als minderheidstaal. 'n Paar jonge Sindersen gaot 'n stuksken veurlaezen uut "Tante 
Rikie's onmundeg mooie verhalenboek". Dat bunt Ard Westerveld van De Küper, Jeroen te Lindert 
(den van De Geurink kump) en Teun Baten van De Snieder. Wieters gao'w effen kieken hoe'j 't plat 
mot opschrieven. Dat doe'w in de vorm van 'n quiz met weurde en foto's. 't Völt bes met en kump 
veural an op "goed luustern". Dit alles regelt Annie van De Küper en Berd van D'n Ummedrift.  
 
Laot ow verrassen en wi’j hopt ow allemaole te zien! 
 
Met vriendelijke groeten, het bestuur 
 
 
De notulen van de ALV van 2018, het concept jaarverslag 2018, het financieel jaarverslag 2018 en 
het concept jaarplan 2019 zijn te vinden op onze website, www.sinderen.com, onder ‘Bestuur’ -> 
‘Jaarverslagen en Notulen’. Stelt u prijs op een papieren versie, neem dan contact op met het 
secretariaat. 

 

Aan de leden van Vereniging voor het 
Sinderens Belang 
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