Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kootwijk Vooruit
14 april 2022

Oproep ledenvergadering dinsdag 19 april 2022
Het bestuur nodigt alle leden van Kootwijk Vooruit uit voor
de ledenvergadering op dinsdag 19 april om 19:30 uur in
de Plaza van Landgoed Kerkendel. De voorlopige
agenda zie je hieronder. Uiteraard kunnen leden ook
agendapunten indienen, geef deze uiterlijk maandag 18
april door via info@kootwijkvooruit.nl
19:30 uur

Welkom door de voorzitter
Notulen vorige vergadering *
Vaststellen agenda
Financieel verslag 2021
Verslag kascommissie
Oproep nieuwe kascommissie
Opheffing werkgroep Recreatiezonering
Afscheid van Bob van Asselt
Verkiezing nieuwe bestuursleden
Mededelingen feestcommissie
Welkom nieuwe leden

20:45 uur

Pauze
Resultaat ledenraadpleging 2021
Stand van zaken rond het DOP **
Rondvraag

22:00 uur

Afsluiting en borrel

Link naar:
* Notulen van de laatste ledenvergadering
** DorpsOntwikkelingsPlan

Uit de bestuursvergadering van 10 april 2022
1. We hebben veel ingekomen stukken, vooral van partijen
buiten het dorp. Van een beweegpark tot jongerenwerk en
een artikel over bladblazers. Ook heeft een inwoner van
Kootwijk een onderscheiding gehad. We bespreken hoe
we hierop reageren.
2. We blikken terug op het wijkplatform. We kregen positieve feedback en de nieuwe opzet lijkt
te werken. We constateren dat Staatsbosbeheer wederom niet aanwezig was. We
bespreken hoe we hen toch zover kunnen krijgen om aan het wijkplatform deel te nemen.
3. We bespreken de behoefte aan een nieuwe website voor Kootwijk Vooruit. Er is door
bestuurslid Eveliene een voorstel ingediend dat we bespreken. Eveliene krijgt de opdracht
om een proefversie in elkaar te zetten. Ook is er een nieuwe inwoner van Kootwijk die met
het logo aan de slag wil gaan. We willen geen grote verandering aan het logo, maar we
hebben wel behoefte aan een grafisch bestand dat we kunnen gebruiken voor o.a. drukwerk.
4. We bespreken de status van de recreatiezonering. Kootwijk Vooruit en een aantal andere
partijen hebben een zienswijze ingediend. Nu is het afwachten.
De vraag kwam in het wijkplatform naar voren of we bereid zijn om juridische vervolgstappen
te nemen wanneer de zonering toch ongewijzigd doorgevoerd wordt? Ons standpunt is dat
we daar nu nog niets over kunnen en willen beslissen. Eerst afwachten hoe e.e.a. zich
ontwikkelt. Daarna zullen we met de leden overleggen of, en zo ja welke gewenste
vervolgstappen er zijn. We blijven het vanuit het bestuur volgen.
Op onze website vind je de zienswijze van Kootwijk Vooruit.
5. We bespreken de onderwerpen voor de volgende ledenvergadering.
6. We bespreken de werving van een nieuw bestuurslid. We doen een oproep in de nieuwsbrief
en elk bestuurslid kijkt om zich heen om mensen te enthousiasmeren.
7. We bespreken het stemproces van nieuwe bestuursleden. Voorheen werd altijd bij
acclamatie een nieuw bestuurslid aangenomen. Tijdens de corona lockdown hebben we met
online stemmen gewerkt. Dat lijkt een betere manier. We besluiten dat we voor stemmingen
over personen voortaan stembriefjes gaan gebruiken.

Oproep bestuursleden
Door het vertrek van Bob van Asselt uit het bestuur is er weer een
bestuurszetel te vullen. Hierbij roepen we alle leden op om een
bestuursfunctie te overwegen.
Het is belangrijk maar vooral ook heel erg leuk werk. We zijn bezig met de toekomst van ons
dorp en vooral met de verbinding tussen de inwoners van Kootwijk. Mocht je interesse hebben,
maar wil je eerst meer weten over wat een bestuursfunctie inhoud, schroom dan niet om onze
voorzitter (Roel 06-15124786) of één van de andere bestuursleden te vragen.
Kost het veel tijd? Ja en nee, we vergaderen 1 keer per maand maximaal 2 uurtjes. Daarnaast
doe je die maand de acties die op jouw naam staan. Op zich is dat niet veel werk. Wel is het de
gewoonte dat bestuursleden bij de dorps- en ledenactiviteiten aanwezig zijn. En, bestuurslid ben
je altijd. Je kunt dus altijd aangesproken worden door dorpsgenoten. Dat gebeurt in de praktijk
niet vaak, maar soms heb je even een gesprekje met iemand en daarbij vertegenwoordig je dan
het bestuur.
Aanmelden voor een bestuursfunctie kan op info@kootwijkvooruit.nl en doe dat uiterlijk op 19
april om 18:30 uur. Tijdens de ledenvergadering zal de verkiezing voor nieuwe bestuursleden
plaatsvinden.

Wijkplatform
Op de website van Kootwijk Vooruit vind je de notulen van het wijkplatform.

Jaarkalender Kootwijk Vooruit 2022*
Datum
18 april
19 april
27 april
4 mei
11 mei
14 mei
1 juni
21 juni
6 juli
3 augustus
7 september
24 september
5 oktober
13 oktober
2 november
23 november
3 december
7 december
december
december

Activiteit
Paaseieren zoeken
Ledenvergadering
Koningsdag
Dodenherdenking
Inloop bij het bestuur
Oprichtingsdatum vereniging
(diverse activiteiten)
Inloop bij het bestuur
Wijkplatform
Inloop bij het bestuur
Inloop bij het bestuur
Inloop bij het bestuur
Burendag
Inloop bij het bestuur
Wijkplatform
Inloop bij het bestuur
Ledenvergadering
Sinterklaas
Inloop bij het bestuur
Kerstbomen verkoop
Kerstmarkt

Tijd / locatie
10:30 uur op de Brink
19:30 uur Kerkendel
9:00 uur op de Brink
Begraafplaats
19:30 uur De Kamp
14:00 uur op de Brink
19:30 uur De Kamp
19:30 uur in ’t Hilletje
19:30 uur De Kamp
19:30 uur De Kamp
19:30 uur De Kamp
n.t.b.
19:30 uur De Kamp
19:30 uur in ’t Hilletje
19:30 uur De Kamp
19:30 uur Kerkendel
n.t.b.
19:30 uur De Kamp
n.t.b.
n.t.b.

*wijzigingen voorbehouden

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kootwijkvooruit.nl toe aan uw adresboek.

