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Ledenvergadering woensdag 21 april 2021
Helaas vindt ook deze ledenvergadering weer plaats als digitale
bijeenkomst.
1. Wil je meedoen met de digitale ledenvergadering?
Meld je uiterlijk maandag 19 april per e-mail aan bij René (benneke0@icloud.com).
2. Aangemeld? Dan ontvang je tijdig per e-mail een link waarmee je toegang krijgt tot het Zoom
overleg.
3. We beginnen om 20.00 uur met de vergadering.
Tip: log iets eerder in en controleer of beeld en geluid goed werken.
4. René begeleidt het overleg met behulp van een paar spelregels:
a. Iedereen wordt op ‘mute’ gezet: dit voorkomt dat iedereen door elkaar praat
en niemand elkaar kan verstaan.
b. De voorzitter leidt een onderwerp in en geeft iemand het woord.
c. Wie daarna een vraag of opmerking heeft, steekt in beeld zijn hand op, zodat
de voorzitter die persoon het woord kan geven.
d. Ook kan via de chat gereageerd worden.
e. Heb je een agendapunt? Geef dat dan graag door in je aanmeldingsmail.
Wij kijken uit naar een goede bijeenkomst!

Ledenvergadering - agenda
Digitaal via Zoom op woensdag 21 april a.s. om 20.00 uur.
Afhankelijk van het verloop beslissen we of er een pauze wordt ingelast.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Welkom & uitleg vergaderspelregels
Vaststelling agenda
Verslag ledenvergadering van 24 september 2020
Bestuursverkiezing
Het bestuur stelt Corrie Ekkelenkamp voor als nieuw bestuurslid. Nieuwe kandidaten zijn
van harte welkom en kunnen zich melden tot uiterlijk 18 april a.s.
Verkiezing nieuwe kascommissie
De leden van de huidige kascommissie hebben aangegeven te willen aftreden. We zoeken
daarom twee vrijwilligers die deze klus voor een paar jaar op zich willen nemen. Ook
kandidaten voor de kascommissie zijn van harte welkom. Bij voorkeur voor de
vergadering aanmelden.
Mededelingen:
- Gang van zaken op 4 en 5 mei.
- Verkeersoverlast beteugelen.
- ......
Financieel jaarverslag 2020
Verslag kascommissie
Pauze?
Presentatie werkgroep Recreatiezonering
(eventuele nog te ontvangen agendapunten)
Rondvraag & sluiting

Koningsdag, vier en vijf mei 2021
Het is alweer een jaar geleden dat we moesten besluiten om
alle activiteiten rond Koningsdag, 4 en 5 mei te schrappen.
Voor de komende periode ziet het er niet veel beter uit. Toch
kunnen we wellicht iets meer.
Koningsdag moeten we helaas nog een jaar overslaan.
Hopelijk kunnen we -als we voldoende afstand houden- op 4
mei de dodenherdenking op de begraafplaats laten doorgaan.
Wat Bevrijdingsdag betreft, speelt het 5 mei comité van de
gemeente met de gedachte om met een bevrijdingsvuur door
de gemeente te trekken. Of dit doorgang kan vinden, is op dit
moment nog onzeker. Tijdens de ledenvergadering komen we
op beide activiteiten terug.

Corrie Ekkelenkamp - kandidaat bestuurslid
In de droge zomer van 2018 verhuisden wij naar Kootwijk, wat een hele
verandering is ten opzichte van het waterrijke Zeewolde. We werden geraakt
door het warme welkom dat we hier kregen en de snelheid waarmee we veel
dorpsgenoten hebben leren kennen. Hierdoor voelden wij ons al snel thuis.
Ik werk nog steeds in Zeewolde als leerkracht op een basisschool. Grappig feitje is dat wij meer
kinderen op school hebben, dan dat er mensen in Kootwijk wonen. Maar zoals een school
zonder kinderen alleen maar een gebouw is, is een dorp zonder inwoners alleen maar een stel
huizen bij elkaar. Daarom wil ik graag een bijdrage leveren aan de saamhorigheid die dit dorp
maakt wat het is en wat het alleen maar nog mooier kan maken. Met die reden heb ik mij
opgegeven als nieuw bestuurslid van Kootwijk Vooruit.
Ik hoop dat er snel een einde komt aan de online bestuursvergaderingen en het bewaren van
afstand, zodat we letterlijk en figuurlijk weer naast elkaar kunnen gaan staan.
Corrie Ekkelenkamp

Ruiter- en menroutes rondom
Kootwijk aangepast
Boswachter Laurens Jansen van
Staatsbosbeheer heeft Kootwijk Vooruit
gevraagd om met hem mee te denken over
een aantal aanpassingen van ruiter- en
menroutes rondom Kootwijk. Dit is door twee
leden van de Werkgroep Recreatiezonering
opgepakt. De volledige informatie (incl.
kaarten) is te lezen op onze website.

Voor uw agenda
Woensdag 21 april Ledenvergadering
Donderdag 3 juni Wijkplatform
Maandag 18 oktober Wijkplatform
Dinsdag 23 november Ledenvergadering

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.

