
 
AGENDA 

Ledenvergadering (aanvang 19.30 uur) 
 

1. Opening door de voorzitter (Eddy Vetker). 
2. Notulen jaarvergadering 2022 en jaarverslag 2022 door de secretaris 

(Ronald Datema). 
3. Verslag van de penningmeester (Johan Reefman). 
4. Verslag van de kascontrolecommissie. 
5. Vaststellen contributie.  
6. Bestuursverkiezing. 

• Aftredend en herkiesbaar in 2023; Karin Mulder;  

• Aftredend en herkiesbaar in 2023; Gerjan Snippe; 

• (Tegen-) kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van 
de vergadering worden aangedragen bij de voorzitter. 

7. Rondvraag (vragen voor gedeelte informatieavond kunnen per mail 
info@pbdekrim.nl bij het bestuur ingeleverd worden). 

8. Pauze. 
 

Informatieavond (aanvang 20.30 uur)  

1. AED’s in De Krim    20.30 – 20.45 

• Door: werkgroep AED 
 

2. Stand van zaken woningen met zorg en begeleid wonen    20.45 – 21.00 

• Door: werkgroep begeleid wonen & wonen met zorg  
 

3. Update Stand van zaken ontwikkeling woningbouw            21.00 – 21.30 
 locatie dorpshuis         

• Door: GerritJan Hulzebosch van Hulzebosch Bouw 
 

4. Dorpsvisie 2023 – 2040                                 21.30 – 22.00 

• Door: bestuur Plaatselijk Belang De Krim 
Zie ook achterzijde en denk mee over de toekomst van De Krim 

      
5. Sluiting door Voorzitter Eddy Vetker          22.00 – 22.15

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaatselijk Belang  

De Krim 

UITNODIGING  
 

voor de 
 

ledenvergadering 
 

en 

 
informatieavond 

 
 

Maandag  6 maart 2023 19.30 uur 
MFA De Beuk Beukenlaan 1b te De Krim 

 

mailto:info@pbdekrim.nl


 
Wat doet Plaatselijk Belang De Krim? 
 
Plaatselijk Belang heeft als doel de belangen van de inwoners van De Krim 
te behartigen en acties ondernemen om ons dorp leefbaar te houden of 
beter nog de leefbaarheid te verbeteren. 
 
De bestuursleden van Plaatselijk Belang doen dit door het onderhouden van 
de contacten met inwoners, het college, gemeenteraad, provincie en 
plaatselijke en regionale (maatschappelijke) organisaties en deze te 
verbinden. 
 
De laatste jaren zijn door Plaatselijk Belang samen met de Krimse bevolking 
veel activiteiten in gang gezet of georganiseerd zoals bv de ontwikkeling van 
het MFA. 
De bestuursleden van Plaatselijk Belang doen al het werk natuurlijk niet 
alleen. Heel veel inwoners van ons dorp zijn druk om alle activiteiten 
georganiseerd te krijgen. Dit kan in een werkgroep of als vrijwilliger van een 
van de werkgroepen of commissies. 
 

Kijk ook eens op: 
De website www.pbdekrim.nl of 
www.facebook.com/pb.dekrim 

 
*T.b.v. agendapunt 4 van de informatieavond vragen wij u om aan te geven 
wat u belangrijk vindt waar Plaatselijk Belang De Krim de komende jaren 
mee aan de slag moet gaan.  Dit kunt u aangeven door onderstaande strook 
in te leveren bij het begin van de ledenvergadering of door te geven via ons 
email adres info@pbdekrim.nl. 

------ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Waar moet PB De Krim de komende jaren aandacht aan schenken? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

 
Wie zitten er in het bestuur van Plaatselijk Belang De Krim? 
 
Eddie Vetker (voorzitter) 
Johan Reefman (penningmeester) Klaas Mulder 
Ronald Datema (secretaris)   Karin Mulder 
Pauline Sieljes   Petra Buitenhuis 
Gerjan Snippe    Albertine Jansen 

 
Plaatselijk Belang De Krim heeft zes aandachtgebieden: 
 

Hoofd aandachtsgebied Sub aandachtsgebied 

1. Voorzieningen • Zwembad    

• MFA 

• Evenemententerrein 

• Bibliotheek 

• Buurtkamer 

• Sportaccommodaties 

2. Wonen • VechtdalWonen 

• Woningbouw 
o Herinrichting terrein 

dorpshuis 

3. Welzijn • Kleinschalige zorgvoorziening 

• Deelkast (voedselkast) 

4. Openbare inrichting • Infra 

• Verkeerveiligheid 

• Vloeivelden 

5. Activiteiten • 4 mei herdenking 

6. Samenwerking • Verbinden tussen de 

bovenstaande 

aandachtsgebieden  

 
Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u lid worden? 
info@pbdekrim.nl  
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