
 
 
 
 
 
 
Oproep voor de Algemene Vergadering van de Vereniging Dorpsraad Gorssel 
 
 
Datum: woensdag 31 mei 2017, 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30 uur) 
Plaats: Nederlands Hervormde Kerk, Hoofdstraat 27, Gorssel  
 
Agenda  
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag van de Algemene Vergadering van 25 mei 2016 
3. Korte terugblik op het verslagjaar 2016 en mededelingen over lopende zaken 
4. Financieel verslag 2016, verslag kascommissie, goedkeuring en decharge 
5. Benoeming leden kascommissie 2017 
6. Aanloop naar het nieuwe dorpsplan 2018-2022 *) 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 
Na afloop praten we met de liefhebbers graag na aan de bar van De Brink. 
 
*)  Het huidige dorpsplan 2013-2017 loopt op zijn einde. Conform de afspraken van de 

gemeente Lochem met alle dorpsraden maakt ieder dorp eenmaal per vijf jaar een nieuw 
dorpsplan. Dat plan moet met brede steun uit de bevolking , de instellingen, verenigingen 
etc. tot stand komen. Tijdens de ledenvergadering nemen we onder meer het huidige 
dorpsplan onder de loep: wat is gerealiseerd, wat niet, zijn niet gerealiseerde zaken nog van 
belang, wat moet in een toekomstig dorpsplan per se opgenomen worden.  
Met alle input gaan we plannen maken om in het najaar 2017 tot een breed gedragen nieuw 
dorpsplan te komen. 

 
Van twee van de vijf bestuursleden verloopt dit jaar de eerste termijn: Herman Beekhuis en Jan 
de Vries. Beiden zijn herbenoembaar. Het bestuur stelt voor beide heren te herbenoemen. 
Vermoedelijk zullen we in 2018 behoefte hebben aan een uitgebreider bestuur dat de 
speerpunten uit het nieuwe dorpsplan 2018-2022 ter hand gaat nemen. Denkt u er vast eens 
over na of u mee zou willen doen in ons bestuur. Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met voorzitter Hans Geerlink: tel 0653944537 of hans.geerlink@dorpsraadgorssel.nl. 
 
Het verslag van de Algemene Vergadering van 25 mei 2016, het financieel overzicht 2016, het 
verslag van de kascontrolecommissie en de begroting voor 2017 en het jaarverslag 2016 vindt 
u  binnenkort op de website www.dorpsraadgorssel.nl    
 
 


