
Agenda Jaarvergadering Mariënvelds Belang 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare jaarvergadering van Mariënvelds Belang op 
woensdag 13 juni a.s. in de BMV van Mariënvelde, aanvang 20.00 uur.

Agenda: 
1) Opening
2) Notulen van de jaarvergadering van 14 juni 2017: ter inzage en te downloaden vanaf de 

website via de link in de email nieuwsbrief. Tevens zijn er enkele kopieën aanwezig op 
jaarvergadering.

3) Jaarverslag 2017-2018. Dit jaarverslag ligt inclusief het financiële verslag tijdens de 
jaarvergadering ter inzage.

4) Financieel jaarverslag door de penningmeester
- controle door kascommissie 2018: Gilbert Klein Goldewijk en Raimon Spexgoor
- benoeming kascommissie voor 2019: Raimon Spexgoor
- vaststellen donatie 2018

5) Bestuurssamenstelling.
André Bokkers is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot één week 
voor de vergadering melden bij het secretariaat van MB aanmelden.

6) Mededelingen van het Bestuur:
- Dorpsplein
- Basischool
- Bouwen naar behoefte
- Wet op privacy
- Hartveiligwonen/ AED
- elektrische duofiets en rolstoel
- Mobiele bereikbaarheid
- Glasvezel/Cif

7) Rondvraag

PAUZE: 

2e Deel: Presentatie ‘Marienvelde Straalt’ door Ruud Krabbenborg, voorzitter van de
! energiecorporatie “Zonnig Zieuwent”. In Zieuwent en Lichtenvoorde zijn met succes 
 twee projecten voltooid, waarbij inwoners gezamenlijk eigenaar zijn van één of meerdere
 zonnepanelen. In Mariënvelde wil de familie Bokkers-Heutinck het dak van hun nieuwe 
 stal beschikbaar stellen voor het leggen van zonnepanelen. Ook u kunt hierin 
 participeren en bijdragen aan het energieneutraal maken van Mariënvelde met een zeer 
 interessant financieel voordeel van 100% korting op de energiebelasting op stroom. 
 U krijgt uitleg over het postcoderoos principe. U kunt op deze avond, volledig vrijblijvend, 
 uw interesse kenbaar maken voor eventuele deelname. Meer informatie kunt u nu al 
 vinden op: www.zonnigzieuwent.nl of www.facebook.com/zonnigzieuwent.

Wij hopen dat het weer een interessante avond zal worden en hopen op uw komst.
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