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Ermelo, maart 2020 
 
 
Onderwerp: presentatie ALV 2021 online 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Graag hadden we u voor een vergadering uitgenodigd in Ons Huis, maar helaas kunnen we dit 
voorjaar nog niet samenkomen. Wel willen we u graag op de hoogte houden. Daarom hebben 
we besloten om een online Algemene ledenvergadering te organiseren op 15 april om 20.00 
uur.  
 
Het is belangrijk dat u weet waar de Buurtvereniging zich mee bezig houdt. De ALV is jaarlijks 
een belangrijk moment om de leden te informeren en elkaar te spreken over de buurt. We 
zullen een korte presentatie via YouTube uitzenden waarin we u vertellen wat er in de 
Buurtvereniging aan de orde is gekomen. 
 
We blikken via het jaarverslag en het financieel verslag terug op 2020 en bespreken we de 
ontwikkelingen als het CPO, de opwekking van duurzame energie en het onlangs door de raad 
vastgestelde Ontwikkelperspectief. Het jaarverslag en de notulen van de ALV van 2020 kunt u 
terugvinden op onze website www.horstentelgt.nl. 
 
Op 15 april om 20.00 uur kunt u de presentatie live meekijken via de website 
www.horstentelgt.nl/alv  
 
Natuurlijk is het mogelijk om vooraf vragen te stellen of suggesties aan ons door te geven van 
zaken die we in ieder geval aan de orde moeten laten komen. 
 
U kunt hiervoor een email sturen aan buurtvereniging@horstentelgt.nl 
Misschien kent u leden van het bestuur persoonlijk, die kunt u natuurlijk ook rechtstreeks 
benaderen. 
 
We willen tijdens de presentatie sowieso de volgende onderwerpen graag bespreken 

 Algemene zaken 
 

 Bestuur 
 Henriette Kuiper  –  aftredend en niet herkiesbaar  

Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid: 
 Harm Roest  –  Telgterweg 287 

Leden van de Buurtvereniging kunnen namen voor een eventuele tegenkandidaat indienen 
voor 8 april 2020. Email: buurtvereniging@horstentelgt.nl 



 
 
 
 
 
 Jaarverslag en financieel verslag 2020 

 
 Ontwikkelperspectief Horst en Telgt 

 
 Updates over 

 Wonen 
met het CPO aan het Rodeschuurderwegje, een stedenbouwkundige schets rond het 
hart van Horst (het gebied rond Ons Huis), het functieveranderingsbeleid van de 
gemeente Ermelo  
 

 Duurzame energie 
met de windmolens 
 

 Verkeer 
met fietspad Zeeweg/Schaapsdijk en de rotonde Groot Horloo 
 

 Landschap 
 
Aanpassingen en vragen m.b.t. de ALV-notulen 2020 of specifieke vragen over het jaarverslag 
of het financieel verslag 2020 kunt u aan ons doorgeven: buurtvereniging@horstentelgt.nl  
 
De kascommissie - bestaande uit mw. G. Bakker-van den Brink en mw. E. van Donkersgoed-van 
Malestein - heeft de financiële stukken zoals te doen gebruikelijk doorgenomen en deze 
ondertekend. Mochten er door de leden geen bezwaren worden gemeld dan worden de 
financiële stukken tijdens de online vergadering vastgesteld.  
 
Wij hopen u, ondanks dat het niet in gezamenlijkheid is, via de online presentatie toch op de 
hoogte te brengen. Het is de bedoeling dat het na afloop als ‘on demand video’ later ook terug 
te kijken is. 
Vragen, opmerkingen en suggesties zijn, ook na het bekijken van de YouTube uitzending straks, 
van harte welkom, we horen graag van u! 
 
Als de omstandigheden rond corona het toelaten dan proberen we komend najaar een extra 
vergadering te organiseren om weer eens echt goed bij te kunnen praten met elkaar. En 
vergeet u ondertussen niet om met ons contact op te nemen als er vragen of suggesties zijn!  
 
Namens het bestuur van de Buurtvereniging Horst en Telgt, 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
C. Veeningen  
voorzitter 
 


