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De komende Algemene Leden Vergadering staat weer voor de deur.
Het bestuur BGO heeft het afgelopen verenigingsjaar gewerkt aan
het verstevigen van het netwerk en heeft een aantal overleggen
hiertoe gevoerd. Het is hier ook op zijn plaats om dank uit te spreken aan allen die zich voor de BGO hebben ingezet.
Het aanzien van de wijk gaat ook ons zeer ter harte en hier willen
we ons het komende verenigingsjaar ook weer voor inzetten. Een
waarschuwing is hier echter op zijn plaats: we moeten er voor waken dat de BGO geen klachtenbureau wordt.
Naast de verantwoording door het bestuur is er ook tijd ingeruimd
voor twee gasten, t.w.:

Redactie BGO Nieuws
Peter Wouda
Commissie baggeren

 Wethouder Jasper Nieuwenhuizen; hij zal ingaan op actuele
onderwerpen.
 Ook zal wijkagent Amber de Goede aanwezig zijn; zij zal
uitleg geven over de taak van de politie m.b.t. de wijk en vaarveiligheid.

P. de Vries

Wij hopen op uw aanwezigheid.
Commissie Verkeer
Arie de Graaf

namens het bestuur BGO

Kascommissie

Andries Verburgt

F. Lemkes
P. de Vries

voorzitter

PR commissie
vacant
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Jaarvergadering 2015
Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de komende
Algemene Leden Vergadering (ALV) van 12 maart 2015
in het Museum BroekerVeiling.
Inloop met koffie vanaf 19.30 uur, de vergadering start om 20.00 uur.
Conform het vastgestelde rooster van aftreden is Andries Verburgt (voorzitter) aftredend. De heer Verburgt is herkiesbaar.
Voorlopige agenda:
 Opening
 Mededelingen
 Goedkeuring notulen 27 maart 2014
 Jaarverslag

Financieel verslag

Benoeming leden kascommissie 2015

Overzicht activiteiten tot nu toe

Bestuursverkiezing (afredend en benoeming)
 Rondvraag
 Sluiting
 Pauze
 Presentatie politie - mevrouw Amber de Goede, wijkagent
 Presentatie wethouder - de heer Jasper Nieuwenhuizen
 Afsluitend drankje
Noteer alvast deze vergadering in uw agenda!

Machtigen
Indien u niet in de gelegenheid bent om de vergadering bij te wonen kunt u iemand
uit uw kennissen kring machtigen om voor u te stemmen.
Klik hier om het formulier te downloaden.
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Toelichting financiën BGO 2014
Over het jaar 2014 is het eigen vermogen van de BGO toegenomen met € 2.476,82
naar een totaal van € 11.651,20. De toename van het eigen vermogen is vooral toe
te schrijven aan het feit dat er momenteel en in het vooruitzicht geen zaken zijn die extra geld kosten. Buiten de kosten
voor de algemene ledenvergadering zijn er geen noemenswaardig hoge uitgaven geweest. Voor het jaar 2015 zijn eenmalig € 1150,00 aan extra kosten voorzien. Structureel hebben we genoeg aan € 1200.00 per jaar. Op basis van 360
leden zal het eigen vermogen jaarlijks toenemen met
€ 2400,00. Daar wij momenteel geen bestemming en vooruitzichten hebben waar we het geld voor nodig zullen hebben stelt het bestuur voor om
het lidmaatschapsgeld met ingang van 2015 (totdat we weer geld nodig hebben) terug
te brengen naar € 1,00 per jaar.

Werkgroep Ecologische structuurvisie 2012-2022

Namens BGO heeft Arie de Graaf zitting genomen in de
gemeentelijke werkgroep
Ecologische structuurvisie 2012-2022
Klik hier voor meer informatie.

Baggerwerk Oosterdel in voorbereiding
Alles loopt nog volgens planning. Deze is wel al geactualiseerd en vindt u terug op de
website van HHNK via de link https://www.hhnk.nl/portaal/werk-in-debuurt_3550/item/baggerwerkzaamheden-oosterdelgebied_2744.html
Hieronder ziet u een afbeelding van de baggerwerkzaamheden. De blauw gekleurde
sloten worden gebaggerd. Er zijn een aantal reeds benaderde particulieren waarvan
hun sloten ook gebaggerd gaan worden maar die zijn niet aangegeven op deze kaart.
Klik hier voor de kaart op ware grootte.
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Waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015

Arie de Graaf is kandidaat.
BGO-lid Arie de Graaf is kandidaat, namens Water Natuurlijk, voor de Waterschapsverkiezingen, die op 18
maart 2015 gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen worden gehouden. Arie is kandidaat voor het
algemeen bestuur voor het Hoogheemraadschap (lees:
waterschap) Hollands Noorderkwartier. Hij staat op
nummer 17 van de lijst “Water Natuurlijk”.
Klik hier voor meer informatie.

Koninklijke Schuttevaer
DE VAARPARTIJ in Hollands Noorderkwartier!
De BGO vice voorzitter, Ronald van Schoorl, is lijsttrekker en BGO-lid Peter Wiersma is de tweede man voor deze waterschapsverkiezingen,
namens de Koninklijke Schuttervaer.
Bent u schipper, watersporter of draagt u de scheepvaart een warm hart
toe? Stem dan op Koninklijke Schuttevaer voor de waterschapsverkiezingen
bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op 18 maart 2015!
Lees hier verder
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