
Herziene agenda Algemene ledenvergadering Dorpsvereniging Garnwerd e.o. 10 maart 2023.
Locatie Garnwerd aan Zee. Aanvang 19.30 uur

Opening

Notulen van de vorige vergadering 11 maart 2022. 

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022 en begroting 2023
De jaarrekening en begroting worden toegelicht door de penningmeester.

Verslag Kascommissie

Vaststelling jaarrekening 2022

Verkiezing nieuw lid kascommissie

Bestuurssamenstelling: Voorzitter (vacant), Tiny Scholten (penningmeester), Henriët 
(Secretaris), Margreet Boerman, Jelle Zijlstra, Jeroen Rozema. 

Aftredend en niet herkiesbaar:
Harry Hummel
Liesje Faber neemt afscheid als voorzitter, ze wil het bestuur de komende tijd nog wel blijven 
ondersteunen en waar ze kan helpen bij hun taken.
Ook neemt onze interim-voorzitter Suzanne Rohde afscheid na een jaar vervanging van Liesje Faber.

Nieuw aangemelde bestuursleden:
Jordi Zonderman
Voorstel is om Jordi aan  te stellen als algemeen bestuurslid. 
Tegenkandidaten kunnen zich tot aan de start van de vergadering  op 10 maart bij het bestuur. 

We zoeken nog een nieuwe voorzitter *
Aanmelden als aspirant voorzitter is nog mogelijk tot aan de start van de vergadering op 10 maart bij 
het bestuur van de dorpsvereniging of via de mail naar dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com.

*Anita Schuiten en Kor van Dijk toch niet in bestuur: 
Na overleg met het huidige bestuur over de nadere uitwerking van het bestuur en haar 
bestuurstaken is in gezamenlijkheid en met wederzijds respect besloten dat Anita en Kor geen zitting 
nemen in het bestuur. We bedanken Anita en Kor voor hun enthousiasme en het denken in 
mogelijkheden.

mailto:dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com


Pauze + verkoop lootjes voor de Molen. 1 lot €2, 00, 3 lootjes voor €5, 00, 7 lootjes voor €10.00 **

**Mocht u donateur willen worden van de Molen, dan kunt u het donateurskaartje dat bij de Gört 
zat inleveren tijdens de ALV of bij de Molen.  Wilt u echter geen donateur worden maar wel iets 
geven dan staat er een bus bij de ALV of u kunt het overmaken op Nl 57 ABNA 0861 0082 00/ NL 38 
RABO 0307 0815 83 van de Molenstichting Winsum. 

Plannen 2023 van het bestuur:

Mededelingen:
Informatie Entree Zuid en het dorpslokaal.

Rondje langs de commissies:
Oudercommissie/ Noaberhulp, Omgevingscommissie, Energie van ons/ energie transitie,
Jeugdcommissie, Tent commissie.

Rondvraag

Sluiting 

Verloting voor de Molen. 


