
 
    
 
  
 
Loenen aan de Vecht, 11 juni 2022  
  
Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 2022 

 
Aan: de leden en potentiële leden van de dorpsraad Loenen aan de Vecht en inwoners van 
Loenen aan de Vecht en andere geïnteresseerden 
 
Beste leden van de Dorpsraad Loenen aan de Vecht,  
 
Gelukkig kunnen we elkaar dit jaar fysiek treffen. We hebben vanuit het bestuur van de 
Dorpsraad getracht aan te sluiten bij de ontwikkelingen in ons mooie dorp en Golfclub Old 
Course Loenen geeft ons plek en een toelichting op de ontwikkelingen die aanstaande zijn 
rondom de golfbaan. Op deze manier bent u ook op de plek waar de ontwikkelingen vorm 
krijgen. U bent vanaf 19:30 uur welkom om te genieten van een kopje koffie en om 20:00 uur 
start onze ALV. We nodigen breed uit, alle inwoners van Loenen zijn uitgenodigd om onze 
vergadering bij te wonen en lid te worden van onze mooie dorpsraad. Inmiddels hebben we al 
346 leden. 
 
Het proces rondom de stukken voor de ALV:  

1. U krijgt met deze mail de stukken voor de ALV, zoals u gewend bent, toegestuurd. Leden 
zonder (bij ons bekend) e-mailadres krijgen de stukken thuisbezorgd.  

2. In de agenda geven wij aan welke besluiten wij van u vragen zodat u voor uzelf kan 
bepalen hoe u daarop wilt gaan reageren.  

3. Als u vragen of suggesties heeft over of naar aanleiding van de aan u toegezonden 
stukken die u wil stellen voorafgaand aan de vergadering (waaronder het financieel 
jaarverslag 2021 en begroting 2022 of het jaarverslag 2021) vragen wij u deze kenbaar te 
maken aan de algemeen bestuurslid Yvonne Uithol of penningmeester Domien Reinders, 
dit kan via de e-mail (info@dorpsraadloenenaandevecht.nl).  

 
Mocht u er onverhoopt niet bij kunnen zijn, hoe kunt u uw mening dan toch laten horen en uw 
stem uitbrengen? Dit kunt u als volgt doen.  
1. Bij volmacht uw stem uitbrengen.  
U kunt vóór 25 juni een volmacht (zie bijlage 5) geven aan Yvonne Uithol of een ander lid dat wel 
naar de ledenvergadering kan komen om namens u uw stem uit te brengen. U ontvangt bij de 
stukken een volmacht-formulier waarop u uw stem kunt uitbrengen. Dit formulier kunt u 
ingevuld via de e-mail (info@dorpsraadloenenaandevecht.nl) of via de post sturen aan Yvonne 
Uithol, Wallestein 28, 3632 WN Loenen aan de Vecht.  
 
Ik vraag nog even extra aandacht voor agendapunt 7. Corona heeft veel impact gehad. Ik geloof 
dat we wel weer een opleving zullen krijgen, die ook weer impact zal gaan hebben. Impact op 
elkaar fysiek weer zien. Zichtbaarheid is wel een onderdeel dat ons dan in de weg staat: het 
bestuur onderneemt veel en is actief op een groot aantal activiteiten en onderwerpen. Dit kunt u 
natuurlijk lezen in LoenensNieuws en ons jaarverslag van afgelopen jaar. Echter, door corona (en 
ook omdat we er nog niet zo goed in zijn) is onze zichtbaarheid nog niet altijd even groot. Hier 



willen we aan werken, maar niet alleen. We hebben onze leden nodig om zichtbaar te zijn, want 
met 4 bestuursleden alleen redden we dat niet. Focus hebben we ook nodig: waar zijn wij als 
bestuur van en wat willen de leden van en met de Dorpsraad. Graag willen we hier met jullie 
over in gesprek, want we doen het samen.  
 
We kijken uit naar ons weerzien op 4 juli aanstaande in de Old Course vanaf 19:30 uur inloop. 
 

Hartelijke groet met een  voor Loenen 
 
Namens het bestuur van de Dorpsraad Loenen aan de Vecht,  
 
Carlijn Jansen 
voorzitter 

 



stem kunt uitbrengen. Dit formulier kunt u ingevuld via de e-mail 
(info@dorpsraadloenenaandevecht.nl) of via de post sturen aan Yvonne Uithol, Wallestein 28, 
3632 WN Loenen aan de Vecht. Let op: stemmen kan dus uitsluitend schriftelijk via de volmacht!  
2. Behandeling van vragen en suggesties die van tevoren zijn ingediend en het kenbaar maken 
van de door de ALV genomen besluiten via Zoom.  
Alle leden krijgen met de stukken van de ALV de uitnodiging met daarbij een link, een ID en een 
wachtwoord zodat u op 16 juni om 20:00 uur kan inloggen. Voor het gebruik van Zoom sturen 
wij u bij deze een beknopte handleiding toe.  
Door deze procedure denken wij zo goed als mogelijk recht te doen aan de bedoeling van de 
algemene ledenvergadering. Mocht u nog vragen of opmerkingen hierover hebben, dan kunt u 
die stellen aan mij als voorzitter (Carlijn Jansen).  
Wij wensen u en uw dierbaren een goede gezondheid toe en wellicht tot ziens op 16 juni via 
ZOOM.  
Hartelijke groet,  
Het bestuur van dorpsraad Loenen aan de Vecht  
Carlijn Jansen  
Voorzitter 


