
   
 
 

 
     

 
   

 
 
 
 
 
Heveadorp, 22 februari 2019 
 
Betreft:  ledenvergadering op 11 maart 
 
Beste leden, 
  
De algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging wordt dit jaar gehouden op: 
 

Maandag 11 maart 2019 
Ontmoetingskerk 

Bentincklaan 7, Doorwerth 
Aanvang 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur) 

 
Wij heten u als lid van de bewonersvereniging van harte welkom. De agenda is hierachter 
bijgevoegd. De overige stukken (financiële stukken, notulen, jaarverslag 
Activiteitencommissie en Groenclub) liggen tijdens de vergadering voor u klaar. Als u ze al 
vóór de vergadering wilt ontvangen stuurt u ons dan een e-mail (zie secretariaat hierboven) 
dan krijgt u een setje in de bus. De stukken zijn vanaf 25 februari ook in te zien via de 
website. 
 
2018 is wederom een rustig verenigingsjaar gebleken waarin binnen het bestuur enkele 
verschuivingen hebben plaats gevonden. Sjef Jansen en Ernst Kamminga hebben na vele 
jaren vrijwillige inzet afgezwaaid. De nieuwe bestuursleden waren tijdig aangehaakt 
waardoor een soepele overgang kon plaatsvinden.  
 
Fijn dat we altijd kunnen bouwen op de actieve leden van de activiteitencommissie en de 
groenclub. Zij presteren het jaar in jaar uit om weer leuke en diverse activiteiten te 
organiseren voor jong en oud. Dank voor jullie inzet allemaal! 
 
Een langjarige wens van het bestuur hebben we afgelopen jaar kunnen verwezenlijken: onze 
eigen website: heveadorp.nl en heveaantje.nl! Op deze site vindt u al het nieuws dat wij als 
vereniging te bieden hebben als ook algemene informatie over het dorp en bijvoorbeeld het 
Hevea Initiatief dat wij een warm hart toedragen.  
 
Vooruitkijkend naar het huidige verenigingsjaar staan ons weer mooie activiteiten en 
ontmoetingen te wachten. Eén activiteit licht ik er graag uit: de buurtfeesten op de zaterdag 
na de langste dag van het jaar. Kom naar de ledenvergadering om meer te weten te komen 
over onze plannen! 
 
Tot slot wil ik u vragen te controleren of u de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 
ook per e-mail heeft ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn en u wel e-mails van de 
vereniging wil ontvangen dan verzoek ik u het secretariaat te mailen met die wens. 
 
Graag tot ziens op 11 maart.  
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
 
Jeroen Bosch, voorzitter.  

Secretariaat 
Peter Leeuwendal 
Dunolaan 1 
6869 VB 
E: bestuur@heveadorp.nl 
W: www.heveadorp.nl 


