Uitnodiging algemene ledenvergadering 2021 op 10 april 2021 om 10:00uur op het speelveld
aan de Havendijk 10 te Ooltgensplaat
Beste leden,
Normaliter wordt in het voorjaar de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze
vereniging gehouden, dit conform Artikel 12 van onze statuten.
Als gevolg van de Corona-restricties zijn wij genoodzaakt onze vergadering dit jaar in een
aangepaste vorm te houden.
U kunt u uw mening op de volgende manieren geven:
1. Via de website. weipolder.nl/ALV/
2. Schriftelijk, door op bijgaande agenda uw voorkeur per punt te omcirkelen en een kopie in
brievenbus nr. 27, 30 of 48 te deponeren.
3. En een fysieke bijeenkomst. Hierbij heeft u dan de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Hier kunt u uiteraard ook nog steeds de volmacht voor gebruiken.
Indien u via internet of schriftelijk uw mening wilt geven dan dient uw reactie voor 9 april
2021 binnen te zijn
De fysieke bijeenkomst is dan op zaterdag 10 april 2021 om 10:00uur op het speelveld van
ons park. Het bestuur staat u dan graag te woord en geeft uitleg en toelichting waar nodig.
Mochten de weergoden ons ongunstig gezind zijn dan zal de fysieke bijeenkomst een week
later plaatsvinden op 17 april 2021, hou daarvoor onze website, Facebook pagina en uw
mailbox in de gaten.
Wel verzoeken wij u bij deze bijeenkomst de Corona regels te respecteren.
In de bijlagen vindt u de agenda en de begroting 2021, en hierna volgt een toelichting op een
aantal zaken indien u niet bij de fysieke vergadering aanwezig kunt zijn.
#2. Er hebben zich geen kandidaten voor een bestuur of een commissie functie gemeld.
#4. In 2020 hebben we een aantal grote uitgaven gehad (brandput, uitbreiding
parkeerplaatsen), maar deze uitgaven hebben we grotendeels uit de eigen reserve kunnen
bekostigen, waardoor de eigen bijdrage in 2020 niet verhoogd hoefde te worden.
#8. In 2021 willen we weer een aantal zaken verbeteren/vernieuwen zoals;
Heraanplant van bomen ter vervanging van verwijderde bomen en het planten van wat nieuwe
bomen waar in het verleden kaalslag is geweest. Met name bij de achterste parkeerplaats.
Het herstellen van bestrating van de oprit, speelveld en pad van 9 t/16, We worden allemaal
een dagje ouder en we kunnen niet meer vertrouwen op solidariteit, om die reden stelt het
bestuur voor om paden voortaan door de vereniging te laten onderhouden.

Het houden van een opruimdag in het najaar waarbij u de gelegenheid krijgt uw eigen
snoeihout te laten versnipperen.
Diverse schoonmaak en opknap werkzaamheden, Het trekken van parkeerstrepen, verfraaiing
van ons park door de leden van de tuincommissie. Het opnieuw rechtzetten van de groene
paaltjes enz enz enz.
Met vriendelijke groet
Bestuur v.v.e. Weipolder.
Charles, Daan, Helene, Richard en Willie

