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Dorpsgenoten, 

 

Hierbij delen wij met trots de Dorpsvisie die wij op 29 september hopen te mogen 

vaststellen. De dorpsvisie is tot stand gekomen op basis van vele gesprekken, sessies in het 

dorpshuis en de enquete die deze zomer is gehouden. Op basis van deze dorpsvisie kunnen 

wij begin oktober een aanvraag indienen voor financiering vanuit het Nationaal Programma 

Groningen. Een geweldige kans voor ons dorp die we niet aan ons voorbij willen laten gaan.   

 

Algemene Ledenvergadering 29 september 

Op 29 september wordt tijdens een Algemene Ledenvergadering de definitieve dorpsvisie 

gepresenteerd en stemmen de leden van de coöperatie over vaststelling van de dorpsvisie. 

We nodigen jullie hierbij van harte uit in dorpshuis Kredo vanaf 19:00 uur. In verband met 

Corona zal de avond wederom in drieën gesplitst worden. 

LET OP: DE TIJDEN ZIJN AANGEPAST  

19:00 – 19:30   Groep 1: Holwierderweg even nummers  

19:30 – 20:00   Groep 2: Holwierderweg oneven nummers + gehele Pastorieweg 

20:00 – 20:30   Groep 3: Kloosterweg en Kerkpad 

 

Er zal per groep schriftelijk gestemd worden. Aan het einde van de avond worden de 

stemmen geteld. Let op: alleen leden van de coöperatie kunnen stemmen.  

Bij vaststelling luiden we de kerkklokken vanaf 21:00 u en verzamelen we bij de kerk om met 

een borrel te proosten op de vaststelling.  

 

Machtigen of digitaal stemmen 

Indien je niet aanwezig kan zijn, is er de mogelijkheid om iemand anders te machtigen. 

Gebruik hiervoor het bijgevoegde machtingsformulier. Ook is het mogelijk om digitaal te 

stemmen. Ben je niet aanwezig en wil je van deze mogelijkheid gebruik maken, laat dit dan 

uiterlijk 2 dagen van tevoren weten aan projectleider Mayke Zandstra via 

hallo@maykezandstra.nl  

 

Dorpscoöperatie Krewerd U.A.  

 

Namens het bestuur, 

 

Tom Roggema 
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VOLMACHT 
 
 
Met dit formulier geef ik, lid van dorpscoöperatie Krewerd  (en bij deze 
volmachtgever) 
 
naam:   
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
adres:    
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
postcode, woonplaats: 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
een volmacht aan mede-lid van de dorpscoöperatie Krewerd  (en bij deze 
gevolmachtigde) 
 
naam:   
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
adres:    
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
postcode, woonplaats: 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
om voor en namens mij de ALV van 29 september 

bij te wonen, het woord te voeren en te stemmen. 

 
Plaats:  
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum:   …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening:  …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

  


