
Het Skûtsje 

Onze dorpen krijgen een Skûtsje! Na jaren 

van zeggen ‘we zouden hier ook een 

skûtsje moeten hebben’ maar hier 

vervolgens niks mee doen, zijn er in juni 

2019 een aantal personen opgestaan om 

te onderzoeken of het mogelijk was om 

een skûtsje te realiseren in onze dorpen. 

Een half jaar verder kunnen we volmondig 

‘JA’ zeggen! Er is namelijk een skûtsje 

gekocht en er is een zeer ervaren 

schipper binnengehaald.                  

Tijdens de ledenvergadering                       

zal deze groep vertellen over                   

het idee, de zoektocht en de           

plannen voor de toekomst.  

ALV 

Wij nodigen u van harte uit voor onze 

ledenvergadering op 25 maart 2020. Op deze 

avond krijgt u o.a. een verslag van de 

activiteiten en financiën van deze avond. De 

agenda vindt u op de achterkant van deze flyer. 

Tevens is op deze avond de gemeente aanwezig 

voor vragen. 

 

Plaatselijk Belang 

PB heeft als doel: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van 

de dorpen Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen. Het bestuur van PB is gesprekspartner 

van o.a. de gemeente, provincie en Wetterskip. Deze rol als gesprekspartner en 

vertegenwoordiger wordt steeds groter. Dit maakt een sterk PB voor inwoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
                                
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Plaatselijk belang De trije doarpen 

 

Datum: 25 maart 2020 

Plaats: Dorpshuis de Brêge 

Tijd: 20.00  

 

 

 



Lid worden? 

Wij behartigen ook graag uw belangen! Schrijf u daarom in en wees van  

harte welkom op onze ALV om mee te praten over je dorp. 

 

U bent al lid voor €7,50 per jaar! 

Meld u aan via info@pbdetrijedoarpen.nl 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 19 maart 2019 

3. Vaststellen algemeen jaarverslag 2019 

4. Vaststellen financieel jaarverslag 2019 

a. Verslag kascommissie 

b. Vaststellen financieel jaarverslag 

c. Benoeming nieuw kascommissielid voor twee jaar 

5. Bestuursverkiezing: 

a. Aftredend en niet herkiesbaar: Yde Louw van der Zwaag 

b. Aftredend en niet herkiesbaar: Lindsey Bakker 

6. Informatie uitwisseling met: 

a. Club v. Aanjagers 

b. Gemeente de Fryske Marren 

c. Lyamer wonen 

d. Politie lemsterland 

e. Dorp Centraal 

7. Rondvraag 

8. Pauze 

9. Verhaal van het Skûtsje De trije doarpen 

10. Afsluiting 
 

We zien u graag op 25 maart 

En zorgen dat de koffie, thee en cake voor u klaar staan! 

De ALV is uitsluitend voor leden van PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


