KvK: 40026389
Bank: NL61 RABO 0300 8070 15
Web: www.sauwerd.org
Mail: info@sauwerd.org

[ ] Individu [ ] Gezin

Handtekening:.............................................

[ ] Ik geeft toestemming voor automatische incasso van IBAN rekeningnummer:.......................................

Naam:.......................................................................
Adres:.......................................................................
E-mail:........................................................................

Nog geen lid maar wel een warm hart voor het dorp? Word lid voor €7 (gezin) of €3,50 (individueel lid) per
jaar. Lever deze strook in op stationsstraat 4 of teken het formulier op de ALV.

Lid worden

Alfred Huinder (secretaris)
Munnikeweg 2 Adorp
06 50743467
Info@Sauwerd.org

Met vriendelijke groet,

Agenda
1. Opening door voorzitter
2. Notulen ALV van 6 juni 2018 (zie ditissauwerd.nl)
3. Jaarverslag 2018 door secretaris (zie ditissauwerd.nl)
4. Financieel jaarverslag 2018 door penningmeester (zie ditissauwerd.nl)
5. Verslag kascommissie over 2018
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Aftreden bestuur
Han Limburg (niet herkiesbaar)
8. Gelegenheid om suggesties en ideeën naar voren te brengen die samenhangen met de doelstelling van
de vereniging. Zijn er daarnaast nog bijvoorbeeld Dorpsplan suggesties?
PAUZE
9. Presentatie Herstelproject Onstaborg (zie overzichtsplattegrond op volgende pagina)
10. Sluiting

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om de ledenvergadering 2019 van onze vereniging bij te wonen op
woensdag 22 mei om 19:30 uur in dorpshuis Ubbegaheem, Sauwerd.

Aan de leden van Dorpsbelangen Sauwerd & Wetsinge,

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering
Dorpsbelangen Sauwerd Wetsinge

Vereniging van Dorpsbelangen
Sauwerd en Wetsinge
Oude Winsumerstraatweg 12
9771AB Sauwerd

Toelichting op plannen: 22 mei +/20.15 uur Ubbegaheem.

Plan Onstaborg
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Lijkt het je leuk om te voetballen? Neem dan
contact op voor een gratis proefles. Samen
kijken we dan wat de mogelijkheden zijn en
welk team bij jou past.
secretaris@vvsios.nl

Voor in de agenda:

15 juni
familiedag
Nadere informatie volgt.

Deze folder is een verzamelblad van alle verenigingen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge.
Hierin laten we weten wat er speelt en wat er georganiseerd wordt: een agenda voor bij
jou thuis op het prikbord.
Ook jouw evenement in deze folder? Neem contact op via de gegevens onderaan de
pagina.

AGENDA ADORP, SAUWERD &
WETSINGE

MEI & JUNI
4 mei - Dodenherdenking
11 mei - Volleybal Rommelmarkt Adorp
11 mei - Café en snackbar open - 17:00 - 24:00 Ubbegaheem
18 mei - pUBBquiz - 21.00 Ubbegaheem
20 - 23 mei - Avondvierdaagse Winsum
22 mei - ALV Dorpsbelangen Sauwerd & Wetsinge - 19.30
Ubbegaheem
22 mei - Presentatie plan Onstaborg - 20.15 Ubbegaheem

5 juni - Living values - Ubbegaheem
12 juni - Jaarvergadering Coöperatie Reitdiepdal - 19.30
Ubbegaheem
17 - 22 juni - Sauwerd beweegt
22 juni - Midzomerbraderie - oude pittoreske kern Sauwerd
23 juni - Opening expositie werk cursisten Marleen Bakker en
Renate Martini - 15.30 Kerkje Wetsinge

Jouw evenement op de kalender? Laat het weten via:
www.ditissauwerd.nl | facebook.com/ditissauwerd | info@ditissauwerd.nl
www.adorp.com

