BuurtBelang Baai en Brêgepaad
Brêgepaad 6
9001 DJ Grou

secretaris@bbbbgrou.nl
https://www.bbbbgrou.nl

0566 622306 Tel

UITNODIGING
Voor de VIJFDE LEDENVERGADERING van BuurtBelang Baai en Brêgepaad (BBBB) en
aansluitend NIEUWJAARSBORREL op ZATERDAG 18 JANUARI 16:30 uur in
WATERSPORTHOSTEL OER ‘T HOUT, Raadhuisstraat 18 te Grou.
Er is goed nieuws te melden over de toekomst van BBBB en dat is aanleiding voor een
korte vergadering en een feestelijke nieuwjaarsborrel. Alle leden, maar ook overige
buurtbewoners, zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Gedurende het hele jaar 2019 - van begin januari tot eind december - hebben we
geprobeerd het BBBB-bestuur te versterken en te vernieuwen. Aanleiding was de
aankondiging van twee van de drie bestuursleden, te weten Bert van den Ende en Rinnie
de Vries, om na acht jaar te stoppen. Omdat opvolging niet mogelijk bleek hebben we de
activiteiten vanaf april tot een minimum moeten beperken. Eind december hebben we
gelukkig Hate Douma bereid gevonden in januari bestuurslid te worden. Samen met
Melanie van der Meer die graag aanblijft en de hopelijk spoedige invulling van een al
langer bestaande vacature is er dan weer een volledig bestuur, waardoor we met
vertrouwen het BBBB-werk in het nieuwe jaar tegemoet kunnen zien.
AGENDA
1. Opening
Welkomstwoord en opening door Bert van den Ende
2. Jaarverslag/projecten
Het jaarverslag en de daarin beschreven projecten worden toegelicht door het bestuur.
Het verslag staat op onze website https://www.bbbbgrou.nl en is ter vergadering
aanwezig.
3. Financiën
Het financieel overzicht is eveneens op de website te vinden en is ter vergadering
aanwezig. Rinnie de Vries zal het verslag toelichten. De beoordeling door de
kascommissie zal vervolgens gepresenteerd worden. Na goedkeuring door de
vergadering zal een nieuwe kascommissie benoemd worden.
4. Bestuurssamenstelling
Bert van den Ende en Rinnie de Vries treden af. Het bestuur stelt voor dat ze worden
opgevolgd door Hate Douma. Indien tijdig een tweede opvolger bereid is gevonden
zal ook deze ter vergadering kunnen worden benoemd.
5. Rondvraag
6. Sluiting
Gaarne tot 18 januari
het BBBB-bestuur: Bert van den Ende, Rinnie de Vries en Melanie van der Meer

