Aan:
- ledendorpen van de BOKD
- de individuele leden

Wijster, 4 april 2013

Kenmerk: wdj130404m-23

Betreft: Algemene LedenVergadering (ALV) BOKD 2013
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond
23 april 2013 in dorpshuis de Weidehoek, Mr. Haddersstraat 31, 9418 PB te Wijster.
In de bijlagen treft u de stukken aan.
In het eerste deel van de vergadering zal bestuursvoorzitter Klaas Meppelink de status aangeven
betreffende de toekomst van de BOKD.
En direct hierna zullen we officieel afscheid nemen van onze voormalige directeur
Dirk Jasper Keegstra, die zich vele jaren heeft ingezet voor de BOKD.
Na de pauze zal Greetje Kroonenberg vertellen over de oprichting, ontwikkeling, inhoud en
financiering van Kroko MultiPunt in IJhorst.
In veel dorpen proberen inwoners een winkelfunctie terug te krijgen, al dan niet in combinatie met
allerlei voorzieningen. Sinds 2000 zijn er in IJhorst geen winkels meer. De inwoners vonden dit een
groot gemis. Zij hebben zelf actie ondernomen om dit op te vangen. Greetje Kroonenberg,
onderneemster, vertelt hierover.
Aanmelding
Wij verzoeken u voor maandag 22 april door te geven of, en met hoeveel personen u bij onze
jaarvergadering aanwezig zult zijn. Opgave kan via email: info@bokd.nl of telefonisch 0592-315121.
Graag tot ziens op 23 april a.s. in Wijster!
Met vriendelijke groet,
VERENIGING BREDE OVERLEGGROEP KLEINE DORPEN IN DRENTHE
Klaas Meppelink
voorzitter
Bijlagen:

agenda jaarvergadering 2013 (zie achterzijde brief of pagina 2)
notulen jaarvergadering 25 april 2012 (bijlage 1)
jaarverslag 2012 (volgt)
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Algemene Ledenvergadering (ALV) 2013
Datum:
dinsdag 23 april a.s.
Locatie:
dorpshuis de Weidehoek, Mr Haddersstraat 31, 9418 PB WIJSTER
Aanvang:
20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
AGENDA vergadering

7.
8.
9.
10.
11.

Eerste (huishoudelijk) deel
Opening vergadering
Mededelingen en status toekomst BOKD
Ingekomen stukken
Vaststelling notulen jaarvergadering 25 april 2012 (bijlage 1)
Jaarverslag 2012 (volgt)
Verslag kascommissie bestaande uit
de heer Hendrik Gelijk (Stichting Exloo Vooruit) en
de heer Martijn van Middelaar (dorpsbelangen Hooghalen e.o.)
Benoeming nieuwe kascommissieleden.
Financieel verslag 2012 1)
Werkplan 20131)
Vaststellen begroting 2013 1)
Verkiezing bestuursleden 2)
Rondvraag

12.

Afscheid Dirk Jasper Keegstra, voormalig directeur BOKD

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pauze van 21.15 – 21.30 uur
Tweede(inhoudelijk) deel
Greetje Kroonenberg vertelt over de oprichting, ontwikkeling, inhoud en financiering van het
Kroko MultiPunt in IJhorst
In veel dorpen proberen inwoners een winkelfunctie terug te krijgen, al dan niet in combinatie
met allerlei voorzieningen. Sinds 2000 zijn er in IJhorst geen winkels meer. De inwoners
vonden dit een groot gemis. Zij hebben dit zelf opgevangen. Greetje Kroonenberg,
onderneemster, vertelt hoe.
Sluiting

13.

14.
1)

Financieel verslag 2012 met een samenvatting van de projectadministratie en het werkplan
2013 liggen een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Dit geldt ook voor de
begroting 2013. Wilt u voor de vergadering meer informatie hierover, neem dan contact op
met het secretariaat mail: info@bokd.nl of 0592-31 51 21

2)

Wijnhout Punt (gem. Hoogeveen) en Hans Peeters (gem. Borger-Odoorn) zijn aftredend en
herkiesbaar. Jan Vos (afgevaardigde dorpshuizen)treedt tussentijds af. Het bestuur draagt
John Muijsers voor als kandidaat-bestuurslid. Tevens is de bestuursfunctie (afgevaardigde
gem. Westerveld) nog vacant.
(Tegen)kandidaten kunnen tot uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de ledenvergadering
schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Een voordracht geschiedt door 10 of meer leden.
Wijster, 4 april 2013
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