
Van: maatschap Boerboom ravenswaard@wxs.nl
Onderwerp: RE: Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 30 mei 2018

Datum: 22 mei 2018 om 11:32
Aan: Geerlink a.geerlink@kpnplanet.nl

Dag Hans,
 
Dank voor het toesturen van de stukken voor de komende ALV.
Met enige verwondering heb ik de concept-notulen gelezen van de ALV van 31 mei 2017.
Met name daar waar het gaat over de IJsseldijken en het openstellen van de wandelpaden die 
zijn aangelegd door Staasbosbeheer.
Hetgeen hierover wordt gesteld in de notulen is ten eerste niet juist en ten tweede dekt dit 
geenszins  de lading van hetgeen in de vergadering hierover is gezegd ondermeer door mij.
Nogmaals ten overvloede:
 
IJsseldijk: het Waterschap wil de dijk niet openstellen (omdat zij zich in ieder geval gebonden 
acht aan afspraken met belendende eigenaren). Dat dit blijkbaar juist is, wordt ondersteund 
door het ‘juridisch advies’ dat de DR hierover heeft ingewonnen.
Ravenswaarden: Staatsbosbeheer heeft een vergunning met voorwaarden. Zolang SBB niet 
bereid is aan deze gestelde voorwaarden te voldoen, blijven de wandelpaden dicht. Dat is wat 
het is.
 
Het bovenstaande heb ik ook luid en duidelijk in de vergadering gemeld en dient in de notulen 
terug te komen.
Wat de reden ook is van het bestuur om dit niet op te nemen en nog veel meer wat gezegd is 
niet op te nemen, dit is gewoon niet juist!
En wat er wel opgenomen is niet de waarheid.
 
Hoewel ik begrijp dat het ondoenlijk is om ongeveer letterlijk alles wat gezegd wordt op te 
nemen in de notulen, moeten de notulen wel een goede weergave zijn van de vergadering en 
dat is het op dit punt absoluut niet.
 
Zou je mij kunnen aangeven waarom het bestuur voor deze ‘weergave’ heeft gekozen?
Ook mijn (door jou gehonoreerde) vraag om de notulen snel na de vergadering toe te sturen zie 
ik nergens terug. Waarom is dit en waarom zijn de notulen niet veel eerder toegestuurd?
 
Ik wacht je reactie af.
 
Met vriendelijke groet,
 
Hans Boerboom
 
 
Van: Geerlink [mailto:a.geerlink@kpnplanet.nl] 
Verzonden: zondag 20 mei 2018 10:48
Aan: Hans geerlink
Onderwerp: Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 30 mei 2018
 
Geacht lid van de Vereniging Dorpsraad Gorssel,
 
Op woensdagavond 30 mei 2018 houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. 
We kijken dan terug en we kijken vooruit naar de zaken die ons in het mooie dorp 
Gorssel bezighouden. 
 
Het dorpsplan 2018-2023 is in concept klaar. De kerngroep zal op onze ledenvergadering 
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Het dorpsplan 2018-2023 is in concept klaar. De kerngroep zal op onze ledenvergadering 
een toelichting geven op het concept. Tijdens de ALV, maar ook nog twee weken erna 
kan iedere Gorsselnaar nog reageren op wat er nu is beschreven. Daarna maakt de 
kerngroep het dorpsplan definitief, zodat we het in de extra ledenvergadering van 5 
september 2018 (noteert u die datum vast!) kunnen vaststellen.
Het concept-dorpsplan in te zien via de website van de dorpsraad en Gorssel.nl. Er is ook 
een verkorte versie beschikbaar.
Volledigheidshalve hebben we beide versies ook aan deze mail toegevoegd.
 
In de bijlage treft u verder de agenda van de ledenvergadering aan. 
Ook hebben we ons jaarverslag 2017, het verslag van de vorige ledenvergadering (31 
mei 2017) en de financiële stukken bijgevoegd.
Via de website http://dorpsraadgorssel.nl/446-ledenvergadering-30-mei-2018-de-
vergaderstukken kunt u de stukken ook inzien.
 
Graag zien we u bij onze bijeenkomst op woensdagavond 30 mei 2018:
Inloop:                        vanaf 19.30 uur
Start:              20.00 uur
Locatie:                     Kerk, Hoofdstraat 27
 
 
Met vriendelijke groet,
Hans Geerlink
Voorzitter
tel. 06 53 944 537

Virusvrij. www.avast.com
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