
Aan de inwoners van Acquoy

Het bestuur van de Kooise Dorpsraad nodigt u uit voor een leden-
vergadering op 27 maart 2019.
Deze ledenvergadering zal gehouden worden
in verenigingsgebouw De Schakel.
Aanvang van deze avond is 19.30 uur en wij verwelkomen u graag
vanaf 19.15 uur met een kopje thee of koffie.

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Gebiedswethouder Ed Goossens, gebiedsmakelaar Ria van Esterik en Patric
Muilwijk van Welzijn West Betuwe  zullen iets vertellen over hun werkzaamheden
en wat zij voor Acquoy kunnen betekenen.

* Pauze*

3. Jaaroverzicht

4. Verslag vorige vergadering

5. Financieel overzicht en bekend maken van kascommissie

6. Bekend maken kandidaten bestuursleden

7. Dorpsplan

8. Ideeën activiteiten 2019 door u in te brengen

9. Rondvraag

10. Sluiting



Zoals bij de meeste wel bekend zijn er het afgelopen jaar problemen geweest binnen het
bestuur, hierdoor zijn er mensen opgestapt en is het bestuur in afgeslankte vorm verder
gegaan. Deze problemen zijn destijds ontstaan doordat in het bestuur een verschil van
mening was over:
1: de aard en belangrijkheid van de uit te voeren projecten,
2. het aansturen en uitvoeren van de projecten,
3 en er was eem onverenigbaarheid van verschillende karakters.
Er heeft inmiddels een gesprek plaats gevonden tussen het huidige bestuur met de oud
bestuursleden en de problemen zijn uitgesproken.

Het huidige bestuur heeft na de ervaringen van vorig jaar ook besloten om een aantal van
7 bestuursleden aan te houden
Op dit moment zijn er 4 benoemde bestuursleden en zijn er 3 leden die zich de afgelopen
maanden al hebben ingezet voor de Dorpsraad.
Deze 3 leden zullen door de bestuursleden worden voorgedragen als nieuwe bestuursle-
den.
Een bestuurslid, Leo de Graaf wil graag zijn functie neerleggen.

De benoeming van bestuursleden gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering (zie ook
bijgevoegde statuten). Er zijn drie mogelijkheden tot het aanbrengen van nieuwe kandidaat
bestuursleden:
1. Het bestuur draagt nieuwe kandidaat bestuursleden voor.
2. De inwoners van Acquoy dragen nieuwe kandidaat bestuursleden voor. Dit kan alleen
wanneer deze kandidaat door minimaal 10 inwoners van Acquoy wordt gesteund en hier-
voor handtekeningen heeft opgehaald inclusief namen en adressen van deze 10 kiesge-
rechtigde inwoners.
3. Op de ledenvergadering kan ook nog een voordracht worden gedaan door minimaal tien
inwoners van Acquoy, inclusief namen en adressen van deze 10 kiesgerechtigde inwo-
ners. Deze mogelijkheid is er alleen als op de ledenvergadering eenderde van de aanwezi-
gen stemgerechtigde inwoners hiermee instemt.

Een voordracht dient 2 weken voor de benoeming bij het bestuur te zijn ingediend.  Iedere
kiesgerechtigde inwoner van Acquoy mag per vergadering maximaal een bindende voor-
dracht medeondertekenen.
Uiterlijk een week voor voor de benoeming worden de voordrachten door het bestuur be-
kend gemaakt in een bewonerbrief.

Als u een kandidaat-bestuurslid wilt voordragen kunt u de aanmelding doen via de
mail info@kooise dorpsraad.nl
of per post Kooise Dorpsraad  p/a/ Lingedijk 106, 4151CN Acquoy.
De voordracht moet binnen zijn voor 13 maart 2019.

De voorgedragen kandidaten zullen een week voor de ledenvergadering in een brief aan u
bekend gemaakt worden.

Als er nog vragen zijn kunt u die per mail stellen.


