Opgericht: 26 maart 2019

Convocatie ALV VDRP 2020
Reeuwijk, 21 januari 2020
Geachte leden van de VDRP – ‘Vereniging De Reeuwijkse Plassen’,
Eigenaren percelen grond en/of water zonder woning in de Reeuwijkse Plassen
Geachte dames en heren,
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VDRP op 4
februari 2020, in het Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, te Reeuwijk.
Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur wordt u in de foyer een kopje thee of koffie aangeboden.
Agenda.
1. Opening en welkom
2. Mededelingen
3. Verslag van de oprichtingsvergadering d.d. 26 maart 2016
4. Terugblik 2019 en beleid 2020 e.v.
a. OnsFonds en Gemeentebreed Fonds
b. VDRP
5. Bestuur
Nelis Visscher en JanDirk van Bennekum hebben er mede voor gezorgd dat de VDRP opgericht kon worden. Zij
hebben geen eigendom in het gebied en direct te kennen te gegeven te willen terugtreden zodra zich nieuwe
bestuursleden verkiesbaar zouden stellen.
Verheugend is het dat twee personen zich beschikbaar willen stellen voor het bestuur. Dat zijn Lineke van der
Burg, (mede)eigenaar van land en water in Roggebroek en Fred Schouten, (mede)eigenaar van land en water
tussen Klein Elfhoeven en Vrijhoef. Hun toetreden tot het bestuur moet wel officieel door een besluit van de
leden bekrachtigd worden. Ik twijfel er niet aan dat dat gebeurt en daarmee zal het bestuur voldoen aan de
statuten: tenminste 3 personen die eigenaar zijn in het trekkingsgebied.
De basis van 3 bestuursleden is smal. Zijn er personen die eveneens een bijdrage aan het bestuur willen leveren,
schroom dan niet en meldt u. De vergaderfrequentie zal niet hoog zijn en het werk gering. Maar om mee te
denken en ideeën te leveren bent u van harte welkom.

6. Financiën en bestedingsplannen VDRP
Pauze
7. De Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen, stand van zaken en achtergrond informatie.
8. Rondvraag
9. Sluiting
De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezellig samenzijn in de foyer en u wordt daar een drankje
en een hartige versnapering aangeboden.
Melden dat u komt wordt zeer op prijs gesteld, o.a. voor de zaalopstelling.
Met vriendelijke groet,
Chris Buitelaar – voorzitter.

Bestuur:
Chris Buitelaar, voorzitter; Nelis Visscher, lid; Jan Dirk van Bennekum lid
Contact:
Postbus 118, 2810 AC Reeuwijk; email: info@ons-fonds.nl
Informatie: www.vdrp-reeuwijk.nl en www.ons-fonds.nl
KvK nummer: 74415727

