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Nieuwsbrief ’t Rommelgebergte – januari 2022  

 

Geachte leden, 

Hierbij sturen we u een nieuwsbrief.  Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan 
kunt u contact opnemen met ondergetekenden. 

Het afgelopen jaar is er weer een aantal nieuwe leden bijgekomen. We heten hen van harte 
welkom op ’t Rommelgebergte!  

 

Jaarvergadering 2022 

De jaarvergadering 2022 zal noodgedwongen wederom online plaatsvinden. Zoals 
afgesproken wordt de vergadering op de 2e zaterdag van maart gehouden. We vergaderen 
op 12 maart van 14.00 tot 15.30. De agenda en vergaderstukken worden u twee weken van 
tevoren toegestuurd. Mocht u een specifiek punt willen inbrengen dan verzoeken we u dat 
uiterlijk 25 februari aan te geven. 

De jaarrekening 2021 en begroting 2022 worden zoals te doen gebruikelijk opgesteld door 
de firma Koning & Van den Brink aan wie dit is uitbesteed. We sturen u deze mee met de 
vergaderstukken. 

Als u niet aanwezig kunt zijn tijdens de jaarvergadering dan verzoeken we u zich af te 
melden bij het bestuur. 

 

Vacature bestuur 

Het bestuur van vereniging bestaat volgens de statuten uit ten minste drie leden. De 
voorzitter zal aftreden bij de komende jaarvergadering en het bestuur moet dan weer 
worden aangevuld met een derde bestuurlid. Daarom vragen we u zich kandidaat te stellen 
als bestuurslid.  

Bestuursleden worden bij meerderheid van stemmen van ten minste de helft van het aantal 
leden +1 gekozen. Zoals tijdens de jaarvergadering 2021 zal ook dit jaar schriftelijk (per 
email) worden gestemd.  
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Contributie 

De verenigingscontributie voor 2022 bedraagt € 130,- Er is tijdens de jaarvergadering van 
2019 besloten de contributie jaarlijks te verhogen met € 10,- tot een contributiebedrag van  
€ 200,- is bereikt. 

De contributie moet aan het begin van het jaar worden betaald, vóór (de jaarvergadering in) 
maart. De firma Koning & Van den Brink, die de financiële administratie bijhoudt, verstuurt 
aan het eind van het jaar de jaarnota’s.  

 

Besluit college B&W en raad gemeente Winterswijk mbt Onderzoek niet bedrijfsmatig 
geëxploiteerde recreatieparken 

Eerder werd u geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek dat in opdracht van de 
gemeente Winterswijk is uitgevoerd. Op 25 november 2021 heeft de raad het beleid mbt 
niet-bedrijfsmatig geëxploiteerde parken vastgesteld. Samengevat komt het erop neer dat 
het bestaande beleid van de gemeente wordt voortgezet. Nadere informatie vindt u hier: 
https://www.winterswijk.nl/Inwoners_Ondernemers/Actueel/Nieuws/2021/November/Gem
eenteraadsbesluiten_van_25_november_2021 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Friso Visser (voorzitter), Mandy Wijngaarden (secretaris), Guus Berenman (penningmeester) 


