Hierbij nodigen wij alle inwoners van Laren uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden
zal worden op dinsdag 11 april 2017 bij zalencentrum Stegeman, aanvang 19.30 uur. De koffie
staat klaar vanaf 19.00 uur. Dit is een vergadering met een feestelijk tintje, Wakker Laorne bestaat
25 jaar en dat willen we graag met u vieren. Na de pauze willen we onder het genot van een hapje
en een drankje stil staan bij deze historische gebeurtenis.
AGENDA
1. Opening door voorzitter Jan Wesseldijk.
e
2. Notulen 24 algemene ledenvergadering van 12 april 2016.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag 2016 van secretaris Ria Schekman.
5. a. Financieel verslag 2016 en begroting 2017 van penningmeester Eric Lammertink.
b. Verslag van de kascommissie Henk Lubberdink en Jurik Okma. Verkiezing van een nieuw
kascommissielid.
6. Aanpassing huishoudelijk reglement i.v.m. indeling van de werkgroepen.
7. Update dorpsplan.
8. Werkgroepen 2017.
Aftredend:
Harry Landeweer (werkgroep Leefbaarheid).
Herman Oltvoort, Willy Nijhof en Marja Keppels (werkgroep Laren Energie).
9. Bestuursverkiezing 2017.
Aftredend en herkiesbaar:
- Jan Scholten, voorzitter werkgroep Wonen en Duurzaamheid.
Aftredend en niet herkiesbaar:
- Ingrid Schoneveld, voorzitter werkgroep Recreatie en Toerisme.
- Paul de Koning, voorzitter werkgroep Laren Energie.
- Jan Wesseldijk, voorzitter.
Voorstel voor nieuwe bestuursleden:
- Richard Buitink, voorzitter.
- Netty Boers, voorzitter werkgroep Recreatie en Toerisme.
- Karen IJssels, voorzitter werkgroep Welzijn Laren.
Tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich tot een half uur voor de vergadering
melden door een verklaring in te leveren bij de secretaris getekend door tenminste 10 leden.
10. Rondvraag.
PAUZE
11. 25 jaar Wakker Laorne in vogelvlucht
Het bestuur heeft enkele oud-bestuursleden en een oud-werkgroeplid gevraagd om tijdens het
tweede deel van de vergadering bij 25 jaar Wakker Laorne stil te staan en dit samen met alle
Larenaren te vieren. De jubileumcommissie bestaat uit Netty Boers, Gerrie Groeneveld, Hennie
Jansen, Janet Martin en Jantina Scheggetman. De afgelopen 25 jaar van Wakker Laorne zullen
in vogelvlucht de revue passeren. Het thema is “Niet stil staan maar actief (terug) kijken” op wat
Wakker Laorne in de afgelopen 25 jaar voor ons dorp heeft gedaan en nog steeds doet.
12. Sluiting door de voorzitter
U kunt het jaarverslag, de notulen van de vorige ALV en de update van het dorpsplan vinden op
onze site www.wakkerlaorne.nl. Als u toch graag een jaarverslag op papier ontvangt, kunt u
contact opnemen met secretaris Ria Schekman, tel. 401512.
De notulen van de vorige vergadering en het verslag van de penningmeester liggen vanaf een half
uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering ter inzage.
Het bestuur van Wakker Laorne

