
 
 
 
 
 
 
Oproep voor de Algemene Vergadering van de Vereniging Dorpsraad Gorssel 
 
 
Datum: woensdag 30 mei 2017, 20.00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur) 
Plaats: protestantse kerk, Hoofdstraat 27, Gorssel  
 
Agenda  
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag van de Algemene Vergadering van 31 mei 2017 
3. Korte terugblik op het verslagjaar 2017 en mededelingen over lopende zaken 
4. Financieel verslag 2017, verslag kascommissie, goedkeuring en decharge 
5. Benoeming leden kascommissie 2018 
6. Presentatie van het concept dorpsplan 2018-2023 *) 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 
Na afloop praten we met de liefhebbers graag na aan de bar van De Brink. 
 
*)  Conform de afspraken van de gemeente Lochem met alle dorpsraden maakt ieder dorp 

eenmaal per vijf jaar een nieuw dorpsplan. De kerngroep DOP is daar de afgelopen 
maanden intensief mee bezig geweest, samen met diverse themapartners uit ons dorp, en 
na uitgebreide consultaties. 
Inmiddels ligt het concept dorpsplan 2018-2023 ter inzage.  
De kerngroep neemt u tijdens de ledenvergadering mee in het proces dat is doorlopen en het 
eindproduct dat nu voorligt. Uiteraard is er ruimte voor vragen, opmerkingen en discussie.  
Tot medio juni 2018 kunnen Gorsselnaren hun opmerkingen en suggesties nog kwijt bij de 
kerngroep. Daarna maken zij het dorpsplan definitief. Het wordt in een extra 
ledenvergadering op 5 september 2018 gepresenteerd en aangeboden aan de gemeente. 
Dat moment is dan ook het startsein om met het nieuwe dorpsplan aan de gang te gaan. 

 
De zomerperiode 2018 wordt ook gebruikt om te bezien op welke wijze we speerpunten en 
wensen uit het nieuwe dorpsplan kunnen aanpakken. Er zullen wat wijzigingen in het 
dorpsraadbestuur komen en er zijn betrokken inwoners nodig die willen meehelpen bepaalde 
projecten aan te pakken. Een en ander komt in de extra ledenvergadering van 5 september 
2018 aan de orde. 
Denkt u er vast eens over na of u mee zou willen doen in ons bestuur of in een van de 
projecten. Belangstellenden kunnen altijd contact opnemen met voorzitter Hans Geerlink: tel 
0653944537 of hans.geerlink@dorpsraadgorssel.nl. 
 
Het verslag van de Algemene Vergadering van 31 mei 2017, het financieel overzicht 2017, het 
verslag van de kascontrolecommissie, de begroting voor 2018 en het jaarverslag 2017 vindt u 
op de website www.dorpsraadgorssel.nl. Via Gorssel.nl en op de website van de Dorpsraad 
kunt u ook het concept dorpsplan 2018-2023 vinden. 


