
  

 

Beste dorpsgenoten en leden van Plaatselijk Belang 

Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Oosterzee 

op 15 april via Teams 

  

Aanvang: 20:00 uur 

  

Als u wilt deelnemen aan deze vergadering kunt u zich aanmelden via het 

e-mail adres via onderstaande knop. Wij sturen u dan een uitnodiging voor 

de vergadering. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 9 april. 

  

Aanmelden voor de ALV van 15 april  

 

Van de voorzitter:  

We hebben een zeer aparte tijd achter de rug met zijn allen. 2020 is een 

bijzonder jaar geweest. Begin maart vorig jaar werden we geconfronteerd met 

een virus wat nog steeds aanwezig is en het lijkt erop dat we ook de komende 

maanden nog last zullen hebben van alle maatregelen. 

Er wordt op alle inwoners een beroep gedaan om zich aan te passen aan 

de huidige omstandigheden, wat in deze situatie zeker niet eenvoudig is. 

Mensen zijn eenzaam, sociale contacten staan op een laag pitje en bezoek van 

familie en vrienden gaat moeilijk dan wel altijd gepaard met regels. 

Ook onze ondernemers hebben het zwaar, ondanks een mooie zomer met veel 

gasten op de camping en in de haven. 

Helaas werd Oosterzee geconfronteerd met de sluiting van de Superrr. 

Vorig jaar hebben we moeten besluiten om de ALV in verband met corona uit te 

stellen tot 24 september en deze datum bleek helaas ook niet mogelijk. Omdat 

we als vereniging verplicht zijn een jaarvergadering te houden hebben we 

besloten de jaarvergadering 2019 en 2020 digitaal op 15 april via teams te 

houden. In deze vergadering leggen we alleen de verplichte onderwerpen 

voor ter goedkeuring aan de Algemene ledenvergadering. 

 

Er zijn 4 belangrijke zaken om aan u voor te leggen ter goedkeuring: 
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1. De notulen van de vergadering van 2019 

2. Decharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 

over 2019 en 2020. De kascontrole heeft over beide jaren plaats 

gevonden. Onderstaand vindt u het verslag over 2019. Het verslag over 

2020 volgt nog. (De kascontrole heeft afgelopen week plaats gevonden).  

3. De begroting en investeringsplan voor 2021. Deze is opgesplitst in de 

normale begroting voor de vereniging, de activiteiten en de verwachte 

investeringen.  

4. Met betrekking tot de samenstelling van het bestuur (o.a. na vertrek van 

onze secretaris Guus Verhoef) dragen wij een nieuw bestuurslid voor 

namelijk, Arjan Bokhorst. Daarnaast treden Jan Wever en Toine 

Trommelen af maar stellen zich weer herkiesbaar voor een nieuwe 

termijn in het bestuur.  

De bijbehorende documenten zijn beschikbaar op aanvraag bij het bestuur. 

Dit kan door een bericht te sturen naar pb@oosterzee.com 

  

 

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde agendapunten dan kunt u uw 

vragen vooraf (uiterlijk 9 april) stellen via onderstaande link. Wij zullen deze 

vragen voorafgaand doch uiterlijk in de vergadering beantwoorden.  

  

BELANGRIJK: Mocht u bezwaar hebben tegen een van de agendapunten 

en kunt u niet aanwezig zijn bij de vergadering dan kunt u dit kenbaar 

maken via dezelfde link. Dit zal bij de stemming meegenomen worden. 

Mochten wij geen bezwaar ontvangen hebben en brengt u geen stem uit in 

de vergadering gaat het bestuur ervan uit dat de besluitvorming 

ondersteund als lid van de vereniging. 

  

Stel een vraag of maak bezwaar 

 

 

Overige opmerkingen: 

Ondanks of juist mede de coronacrisis heeft afgelopen periode veel inzet van 

onze vaste vrijwilligers gevraagd. Zoals ook al in onze ALV 2019 aangegeven 
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zijn wij naarstig op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij de 

verschillende activiteiten en werkzaamheden om ons dorp mooi te houden. Wij 

merken dat onze groep enerzijds afneemt maar anderzijds dat de 

dorpsbewoners blij zijn met hoe onze bewoners een en ander schoonhouden en 

onderhouden. Maar dit laatste wordt steeds moeilijker terwijl het lijkt dat de 

verwachtingen van het dorp groter worden. Als PBO willen we hier zeker aan 

voldoen maar dan hebben we wel jullie hulp nodig. Wij zijn met elke inzet blij. 

Dit hoeft niet continu te zijn maar kan ook incidenteel zijn. Waar zijn we op zoek 

naar: 

1. Mensen die activiteiten voor de jeugd willen organiseren. 

2. Mensen die namens het PLB wil deelnemen aan projecten/werkgroepen 

in de omgeving welke impact hebben op ons dorp. 

3. Mensen die ondersteunen bij het periodiek onderhoud. 

4. Mensen die bij klusdagen (1 – 2 dagen per jaar) actief meehelpen. 

5. Mensen die oren en ogen openhouden wat er gebeurt binnen ons dorp. 

Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar 2 (vrouwelijke) bestuursleden. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om aan te geven voor 9 april of u de vergadering 

via Teams bijwoont 

Wij wensen u allen sterkte in deze moeilijke periode en vooral veel gezondheid. 

Namens het bestuur PBO 

 

Toine Trommelen 

voorzitter 
 

 


