
 
    
 
De agenda van de algemene 
ledenvergadering (ALV) die gehouden zal worden op 4 juli 2022 
 
1. Opening door de voorzitter (Carlijn Jansen) en vaststellen van de agenda. 

 
2. Bestuurs-mededelingen en ingekomen stukken. 

a. Afgegeven volmachten door leden van de Dorpsraad (bijlage 5). 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2021 (bijlage 1). 
Te nemen besluit: 
a. De algemene vergadering van 4 juli 2022 stelt de notulen van de algemene 

vergadering 16 juni 2021 vast. 
 

4. Jaarverslag 2021 opgesteld door het bestuur van Dorpsraad Loenen aan de Vecht  
(bijlage 2). 
a. Vragen en opmerkingen die via e-mail of post zijn ontvangen. 
b. Vragen en opmerkingen. 

 
5. Financieel verslag (balans, en de staat van baten en lasten met toelichting) 2021 en 

begroting 2022 met toelichting van de penningmeester (bijlage 3). 
a. Vragen en opmerkingen die via e-mail of post zijn ontvangen. 
b. Vragen en opmerkingen 

Verslag kascommissie n.a.v. het onderzoek naar de balans en de staat van baten en 
lasten 2021; deze is op schrift gesteld en als bijlage 4 meegezonden bij de stukken voor 
de ALV.  
 
Te nemen besluiten: 
a. De algemene vergadering van 4 juli 2022 besluit het verslag van de kascommissie te 

aanvaarden. 
b. De algemene vergadering besluit te jaarstukken 2021 vast te stellen (bijlage 2 en 3). 
c. De algemene vergadering besluit kwijting (decharge) te verlenen aan de bestuurders 

voor het door hen in 2021 gevoerde beleid, voor zover dit beleid blijkt uit de 
jaarstukken of anderszins aan de algemene ledenvergadering bekend is gemaakt. 

d. De algemene vergadering besluit tot het benoemen van de volgende personen in de 
kascommissie 2022: Co van der Meer en Jan Mulder (bijlage 4) 

e. De algemene vergadering heeft kennisgenomen van de begroting 2022 en keurt deze 
goed (bijlage 3) 
 

6. Bestuurssamenstelling.  
Het bestuur is tot en met 4 juli 2022 als volgt samengesteld: Carlijn Jansen (voorzitter), 
Domien Reinders (penningmeester), Yvonne Uithol (bestuurslid) en Anton Klunder 
(bestuurslid).  
 
 



Het rooster van aftreden: 

Wie  Start  herbenoemd Eind  

Carlijn Jansen (voorzitter) 2015 (vz in 2019)  2021 (vz) 2024 

Domien Reinders 
(penningmeester) 

2018 (penningmeester 
in 2020) 

2022 2022 

Yvonne Uithol (algemeen 
bestuurslid) 

2020  2023 

Anton Klunder (algemeen 
bestuurslid) 

2021  2024 

 
Carlijn Jansen blijft voorzitter, Yvonne Uithol algemeen bestuurslid en Anton Klunder 
blijft algemeen bestuurslid. Domien Reinders gaat voor nog een termijn als 
penningmeester. 
 
Te nemen besluiten: 
a. De algemene vergadering besluit tot de benoeming van de volgende personen als 

penningmeester van het bestuur van de Dorpsraad: Domien Reinders 
 

7. Rol en positionering Dorpsraad 
Graag houden we met de leden een verkennend gesprek over de functie van (het 
bestuur van) de Dorpsraad: denk aan vragen als waar is de Dorpsraad voor, welke rol 
vervullen we en wat zijn de verwachtingen van de leden.  
Vragen die we graag willen voorleggen: 

• In de Dorpsraad verenigingen zich de bewoners van Loenen aan de Vecht en 
houden zich bezig met alles wat goed is voor de saamhorigheid, de verbinding, de 
ontwikkeling van het dorp en een bruisend karakter. Leidraad daarbij zijn: de 
Agenda van Loenen en de identiteitskenmerken.  

• Niet alleen vertegenwoordiging naar de gemeente, maar ook de organisatie van 
evenementen is de taak van (het bestuur van) de Dorpsraad. 

• De Dorpsraad of het bestuur van de Dorpsraad moet veel initiatieven 
ontwikkelen. 

• De Dorpsraad zou (nog) meer zichtbaar moeten zijn.  
Graag horen wij hoe u hier tegenaan kijkt.  
 

8. Rondvraag en sluiting.  


