
 
 
 
 
 

 
Geacht lid, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering staat gepland voor 
maandag 25 maart 2019 in conferentiehotel Mennorode, Apeldoornseweg 185 te Elspeet en begint om 
19:15 uur. Vanaf 20.45 uur begint het openbare deel van de avond waarvoor iedereen hartelijk welkom is. 
 
OPROEP: Het bestuur ontvangt graag van u als lid uw emailadres op info@dorpsvereniging-elspeet.nl.   
 
De agenda voor de ledenvergadering ziet er als volgt uit: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen van de speciale ledenvergadering van 15 mei 2018 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Terugblik 2018  
5. Jaarverslag 2018 door de penningmeester 
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid 

Kascommissie:  dhr. F. Westerbroek en mw. H. Bos 
Reservekascommissie:  dhr. J. Jansen 

7. Bestuursverkiezing 
Aftredend: Teunie Hop, Gert van Asselt, Bram de Jongh en Martijn Benard 
Nieuwe bestuursleden: Marianne Hoogvliet, Diana Huisman, Maurits van Tubergen Lotgering en Rozalinde van de 
Vooren. 

Leden zijn gerechtigd tot het indienen van tegenkandidaten; een dergelijk verzoek dient uiterlijk 1 week voor de 
vergadering schriftelijk en ondertekend door tenminste 10 leden, bij het bestuur te worden ingediend. 
8. Rondvraag  
9. Afsluiting ledenvergadering omstreeks 20:30 uur 
10. Pauze van 20.30 – 20.45 uur 
11. Openbare gedeelte vanaf 20.45 uur 
12. Afsluiting bijeenkomst omstreeks 22.00 uur 

 
Na afloop is er onder het genot van een hapje / drankje gelegenheid om gezellig na te praten. 
 
 

Vanaf 20.45 uur: De wolf in en rondom Elspeet 
Er wordt een informatieve avond gegeven over de wolf in en rondom Elspeet, gezien de vele waarnemingen in de 

bossen rondom Elspeet en de berichtgeving in de media over de wolf.  
Er is gelegenheid voor vragen/ inbreng van de aanwezigen. 
U bent van harte welkom om deze presentatie bij te wonen. 

 

                     Bron: Nature Today: wolvin heeft zich gevestigd op de Veluwe en heeft partner 
 
 
 Het bestuur hoopt u allen te mogen ontmoeten deze avond! 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Dorpsvereniging Elspeet 


