
Algemene Leden Vergadering 27  januari 2020 
Hierbij nodigt het bestuur U uit voor het bijwonen en participeren in de 
Algemene Leden Vergadering op 27 januari 2020. Nadrukkelijk hebben 
bewoners (en vooral leden), recht op inspraak en zeggenschap in de te 
behandelen onderwerpen. Jaarlijks komt de bewonersorganisatie terug bij haar 
leden en bewoners om verantwoording af te leggen. Het betreft zowel 
financieel als de genomen acties in de jaren 2018 en 2019, komen aan de orde. 
Tevens kunnen bewoners en leden het bestuur “opdracht” geven tot het 
nemen van specifieke acties. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Ze doen het 
werk  dus onbetaald, naast hun gezin en hun dagelijkse werk. Bijgaand treft U 
de agenda aan van deze avond. Uiteraard kunt u zelf  onderwerpen aandragen 
die aan de orde moeten komen. U kunt daarvoor contact opnemen met de 
secretaris van de bewonersorganisatie onder het e-mailadres 
secretaris@terbregge.nl. 

Graag ontvangen wij uw idee tijdig uiterlijk 15 januari 2020, zodat wij ons 
kunnen voorbereiden. Nadrukkelijk hebben leden en bewoners inspraak op de 
onderwerpen agenda! 

De algemene ledenvergadering vindt plaats in de zaal van de buurt en 
speeltuinvereniging Terbregge aan de Landstraat 9. De zaal is bijtijds open 
vanaf 19.30 uur, toegang en koffie en thee zijn gratis, andere  (alcoholische) 
drankjes zijn verkrijgbaar tegen een vriendelijke prijs. Het is een vergadering 
voor - en door bewoners 

Agenda:  

1. Opening en toelichting op de agenda; 20.00 uur; 
2. Mededelingen; 
3. Vaststellen agenda: 20.15 uur; 
4. Presentatie aanleg van de A16 en de effecten op  Terbregge: 20.20 uur 
5. Vragen en pauze; 
6. Verslag van de penningmeester en Kascommissie : 20.30 uur 
7. Bestemmingsplan (Nieuw) –Terbregge en Sparta en effecten de 

luchtkwaliteit A20 Terbregseweg op Nieuw Terbregge; 
8. RONDVRAAG en SLUITING: 21.00 
 
 

Wij maken gebruik van een beamer en een projectiescherm voor het houden van de 
presentaties. Wij adviseren u om vooral vooraan in de zaal plaats te nemen. 

U bent van harte welkom!! 
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