
 
 

                                               
 
 

UITNODIGING 
Voor het bijwonen van de 

 
Algemene ledenvergadering 2023 van de Vereniging 
van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen 

 

Datum:  29 maart 2023 
Tijd:  20:00 uur  
Plaats: Dorpshuis ’t Bynt in Boornbergum  
 

AGENDA: 
 
1) Opening en mededelingen 
2) Ingekomen stukken 
3)  Vaststellen verslag ledenvergadering van 10 mei 2022 
4)  Vaststellen jaaroverzicht 2022  
5)  Vaststellen financieel jaaroverzicht 2022 
6) Bestuursverkiezingen 
7) Wensen en ideeën toekomstvisie Boornbergum/ Kortehemmen 
8) Pauze  
9) Presentatie bloeizone  
10) Rondvraag en sluiting 
 
 
 
 
Na de vergadering is er gelegenheid om even na te praten. Consumpties tijdens de vergadering zijn 
voor rekening van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum en Kortehemmen. Het verslag van 
de ledenvergadering van 10 mei 2022 en het jaaroverzicht 2022 kunnen worden gedownload via 
www.boarnburgum.nl.  
 
 



 
 

 
 

Agenda voor de ledenvergadering van 29 maart 2023 
 
 

1.  Opening en mededelingen 
 Anneke Wels is gestopt als bestuurslid van Dorpsbelangen.  

 
2.  Ingekomen stukken 

 
3.  Vaststellen verslag ledenvergadering van 10 mei 2022  

 
4.  Vaststellen jaaroverzicht 2022 

 
5.  Vaststellen financieel jaaroverzicht 2022 

a) Toelichting financieel jaaroverzicht 2022 door penningmeester; 
b) Verslag kascommissie (dhr. J. Rienstra en dhr. O. Bosgra); 
c) Benoeming nieuw lid kascommissie, automatisch aftredend de heer J. 

Rienstra.  
 

6.  Bestuursverkiezingen 
a) Willem Veenstra is aftredend bestuurslid en stelt zich niet verkiesbaar;  
b) Geeske Feikema is aftredend bestuurslid en stelt haar niet verkiesbaar;  
c) Anne Meijer is aftredend bestuurslid en stelt zich niet verkiesbaar;  
d) Richard van Leeuwen te benoemen als algemeen bestuurslid; 
e) Simon Slagman te benoemen als penningsmeester.    

 
7.  Wensen en ideeën toekomstvisie Boornbergum/ Kortehemmen 

Hoe ziet ons dorp eruit in 2030? Wat vinden  we belangrijk? Hoe wonen we? 
Met wie? Hoe bewegen we? Hoe ontspannen we?  
Het bestuur van  Dorpsbelangen  Boornbergum en Kortehemmen wil in deze 
ledenvergadering in gesprek over wat  bewoners belangrijk vinden. Met 
bewoners onderzoeken we  hoe het dorp nog mooier, socialer en 
toekomstbestendiger kan worden. Op 17 december 2022 voerden we 
daarom (chocolademelk)gesprekken bij de Poiesz. Ook hangt een poster met 
stickertjes in dorpshuis 't Bynt. 

 
8.  Pauze 
 
9.  Presentatie bloeizone 

Naast een toekomstvisie willen we onderzoeken of  Boornbergum -   
Kortehemmen een bloeizone kan worden (een bloeizone is een plaats waar 
mensen gezond en gelukkig heel oud worden). Voor meer info: Bloeizone.frl   

 
10.  Rondvraag en sluiting  


