
Heveadorp Duurzaam, een vereniging van en voor alle bewoners 

die zich betrokken voelen bij de energietransitie van hun dorp. 
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Uitnodiging Ledenvergadering 

7 juli 2022 

Aan alle leden van Heveadorp Duurzaam, 
 

Verheugend nieuws: we kunnen onszelf inmiddels rekenen tot de 80-plussers! Het ledental van Heveadorp 
Duurzaam nadert met rasse schreden de honderd, en dat is wel een feestelijke ledenvergadering waard! 

Afgelopen dinsdag was er al een avond speciaal voor onze huurders, en komende week volgt de eerste 
vergadering voor álle leden van Heveadorp Duurzaam. Deze vindt plaats   

                    in ‘Ons Middelpunt’ aan de Mozartlaan nr. 2 in Doorwerth 

                    aanstaande donderdag 7 juli 

                    van 19.30-21.30 uur 

In de bijlage vindt u alvast de agenda voor deze avond en de statuten van Heveadorp Duurzaam. Een derde 
bijlage met een financieel overzicht volgt in het weekend.  

Tijdens de vergadering zal verder het bestuur aan u worden voorgesteld en zullen we gezamenlijk aan de 
plannen voor de komende tijd werken. 

De zaken waarover gestemd moet worden – zoals bijvoorbeeld over het bestuur - zullen wel worden 
besproken, maar de stemming zelf zal worden doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst eind 
september of begin oktober. Dan kunnen we zorgen dat u de officiële uitnodiging en de daarbij behorende 
stukken twee weken van te voren in huis hebt, zoals de statuten vereisen.  

We hebben ons dit keer in de termijn vergist, zodat er nu geen officiële Algemene Ledenvergadering kan zijn, 
maar wel gewoon een vergadering voor alle leden. Onze excuses voor deze ‘beginnersfout’. De verwachting 
is echter dat de bijeenkomst er niet minder interessant om zal zijn. 

We verwelkomen u dan ook graag op 7 juli! Kom langs, maak kennis en vooral: praat mee over de plannen 
van volgend jaar. 

Vriendelijke groeten, namens het bestuur, 

Elisabeth Rault (secr.) 
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