
   
   

 

  

 

Dorpsgemeenschap Oosterlittens 
 

Jaarvergadering op 5 november 2021 om 20.00 uur in Herbergh 

het Wapen van Friesland 
 

 

 1. Opening  
 

2. Mededelingen en berichten van verhindering / afzeggingen 

 

3. Verslag van de vergadering van 1 november 2019 

 Dit is geplaatst in de Hysp van januari 2020 en is ook te vinden op de 

website www.easterlittens.nl 
 

4. Verslag Dorpsgemeenschap Oosterlittens periode 2019-2021 

 Dit is te vinden op de website www.easterlittens.nl 

 

5. Enquête Dorpsbelang voorjaar 2021 

 
6. Financiën 

 - financieel verslag over de periode 2019-2021 en begroting 2021-2022 

 - verslag kascommissie 

 - benoeming nieuw lid kascommissie 

  

7.  Nieuws van de commissies 

Merkecommissie, Hysp, Sint Maartencommissie, Sinterklaascommissie, 
Klussenklup, Groencommissie, SWIMM. 

 

8. Bestuursverkiezing  

 Catalina Koldijk is aftredend en niet herkiesbaar. 

 

 Wij stellen u voor om Jacob de Groot voor de periode van drie jaar te 
benoemen als bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur 

voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris van 

Doarpsbelang Easterlittens of één van de andere bestuursleden. 

 

 9. Rondvraag 

 

 10. Sluiting 
 

 

Wij hopen op deze vergadering, net als voorgaande jaren, weer veel inwoners 

van Easterlittens e.o. te mogen begroeten. 

 

Het bestuur van Dorpsgemeenschap Oosterlittens. 
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Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u dit voor vrijdag 5 november  

aangeven bij Pieter Steinfort of via doarplittens@live.nl 
 

 

 

BIJLAGEN: 

- Verslag van de vergadering van 1 november 2019; 

- Verslag Dorpsgemeenschap Oosterlittens 2019-2021. 
 

Deze bijlagen zijn op de website geplaatst: www.easterlittens.nl  

Wilt u een fysiek exemplaar van de bijlagen ontvangen dan kunt u bij één van de 

bestuursleden terecht of een mailtje sturen naar doarplittens@live.nl 

 

 
 

 

Voor de jaarvergadering van Dorpsgemeenschap Oosterlittens gelden de Corona 

toegangsregels. Op dit moment gaan we ervan uit dat op vrijdag 5 november 
onderstaande regels gelden. 

 

Bezoekers kunnen de volgende coronabewijzen gebruiken voor toegang tot de 

jaarvergadering: 

 - een vaccinatiebewijs; of 

 - een herstelbewijs; of 
 - een negatieve testuitslag via testen voor toegang. 
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