
 
 

UITNODIGING JAARVERGADERING DORPSRAAD NISSE 
De Dorpsraad van Nisse nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering op: 

8 mei 2019 
19.45 – 22.00 uur 

inloop vanaf 19.30 uur | ‘t Durpsuus, Dorpsplein Nisse 

 

AGENDA 

1. Welkom, opening en vaststellen agenda 

2. Verslag jaarvergadering 2018 ter vaststelling 

Het verslag van de jaarvergadering d.d. 8 mei 2018 is in te zien op de dorpswebsite: 

www.nisse-info.nl. 

3. Verslag activiteiten 2018 

Het jaarverslag 2018 inclusief het financieel verslag is in te zien op de dorpswebsite: 

www.nisse-info.nl. 

4. Toelichting op het financieel verslag 

5. Kascontrole en decharge bestuur 

De kascommissie bestaat uit Hans Klerks en Charles Tempelman. Voor 2019 wordt één nieuw lid 

van de kascommissie gezocht. Kandidaten kunnen zich melden tijdens de jaarvergadering. 

6. Bestuur 

Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. In verband met het 

tussentijds terugtreden van een van de leden zijn er 2 vacatures. Iedere meerderjarige inwoner van 

Nisse kan bestuurslid worden. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter van de Dorpsraad, 

de heer van Gelswijk. Als er meer dan 2 kandidaten zijn, zal tijdens de jaarvergadering gestemd 

worden over benoeming. 

7. Rondvraag & wat verder ter tafel komt 

 

PAUZE 

 

8. Terug in de tijd: de geschiedenis van Nisse en omgeving 

De Dorpsraad bestaat dit jaar 25 jaar. Om dat te vieren, gaan we terug in de tijd. 

De heer Ko Dek (gepensioneerd leraar aardrijkskunde van het Ostrea Lyceum in Goes) en de heer Ad 

Beenhakker (vice-voorzitter Heemkundige Kring De Bevelanden) zullen vertellen over de historische 

achtergrond van het gebied waar Nisse in ligt en de geschiedenis van Nisse. Daarbij zijn ook oude 

beelden (waaronder luchtfoto’s uit de jaren ‘90) van Nisse te zien. 

 

9. Sluiting & borrel met een hapje 

 

Contactgegevens Dorpsraad 

Dick van Gelswijk, voorzitter, gelswijk@planet.nl 

Petra Elbertsen, secretaris/penningmeester: dorpsraadnisse@gmail.com 
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