
Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Kaag - Buitenkaag 
 

Wij nodigen u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Kaag-

Buitenkaag, welke op 

Vrijdag 28 mei as. om 20.00 uur gepland is. 
 

De vergadering zal digitaal gehouden worden. 
Als gevolg van de COVID-19 pandemie en de preventieve maatregelen die de 

Nederlandse Staat getroffen heeft, is het niet mogelijk om een fysieke ALV te houden. 

Leden kunnen zich tot 21 mei (via de mail) aanmelden voor de vergadering en 

ontvangen na registratie de details voor het bijwonen van de digitale ALV. Eventuele 

stemmen voor deze vergadering kunnen uitsluitend digitaal uitgebracht worden. 

 

Agenda  

a. Opening 

b. Verslag over het jaar 2020 

Overzicht van het jaar 

- Het bestuur zal een samenvatting geven van actuele onderwerpen voor de Kaag en 

Buitenkaag in het jaar 2020. Tevens zal kort vooruitgekeken worden naar 

onderwerpen, die aandacht nodig hebben in de rest van het jaar 2021. 

- Jaarrekening over jaar 2020. 

Aan de ALV wordt de jaarrekening van de Dorpsraad voorgelegd. 

c. Samenstelling van het Bestuur  

Bekendmaking van ontstane vacatures in de Dorpsraad. 

Zoals in de Heen en Weer van April 2021 aangekondigd ontstaan er na sluiting van de 

ALV twee vacatures door het aftreden van de heren Feitsma en Offerman, die beide 

niet herkiesbaar zijn. 

- Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Leden Vergadering 

De ALV wordt in de gelegenheid gesteld om voor de vervulling van de ontstane 

vacatures aanbevelingen te doen. Een voorstel moet uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan 

de ALV schriftelijk ingediend zijn. 

- Kennisgeving door het bestuur (besluit). 

Het bestuur van de Dorpsraad Kaag – Buitenkaag draagt de heren Erwin van Schagen, 

Robbert Meerpoel en Nick Surben voor als kandidaat-bestuursleden van de 

Dorpsraad Kaag-Buitenkaag.  

Daarnaast wordt voorgesteld om de heer Henny Looijestein en mevrouw Renée Smit 

te herbenoemen. In de bijlage vindt u meer informatie over de voorgestelde 

bestuursleden. 

- Aankondiging van vacatures in het bestuur van de Dorpsraad. De Dorpsraad 

bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen bestuursleden. Het bestuur zou graag 

uitbreiden met één of twee bestuursleden, die betrokken zijn bij de Kaag en de 

Buitenkaag en die een bijdrage willen leveren aan het behoud van en het verbeteren 



van de leefomgeving van de Kaag en Buitenkaag. Minimaal een bestuurslid van de 

Kaag verdient de voorkeur omdat op de Kaag op dit moment onder 

vertegenwoordigd is in het bestuur. 

 

d. Rondvraag 

De leden worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen of belangrijke 

onderwerpen voor de Dorpsraad te benoemen. 

e. Sluiting 

 

f. Deelnemen aan de vergadering en stemmen 

. Na aanmelding ontvangt u informatie over de inloggegevens voor de ALV en de 

Leden die willen deelnemen aan de ALV kunnen zich aanmelden via ons mailadres: 

dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl mogelijkheden om te stemmen.  

Wij hebben uw steun en uw stem hard nodig dus meldt u graag aan voor de ALV. 

 

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met het 

bestuur van de Dorpsraad via: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl. 
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