Geachte medebewoners, leden,
Middels deze korte nieuwsbrief willen wij U graag een aantal mededelingen doen
toekomen;
In opvolging van ons bericht omtrent verder overleg met de gemeente; we hebben inmiddels een
vervolg bijeenkomst gepland met Wethouder Niels Langedijk en Maarten de Koning. Dit overleg staat
gepland voor 18 Februari. We verwachten bij die bijeenkomst er uit te komen met een aantal en
meer duidelijke afspraken. We zullen U hierover uiteraard berichten.
Daarnaast heeft uw bestuur besloten dat de 2019 Algemene Leden Vergadering plaats zal vinden op
Donderdag 14 maart in het Museum BroekerVeiling. Aanvang van de vergadering 20.00, de zaal is
open voor de koffie om 19.30.
Wij zijn in overleg met alle Langedijker politieke partijen met het verzoek voor een eventuele
afvaardiging naar onze vergadering. Het idee is om aan het eind van het formele gedeelte van de
vergadering, een discussie te houden over het 1000 Eilanden Rijk. Dit zal worden ingeleid door een
korte toelichting van de diverse partijen over hoe zij het gebied bezien, inclusief eventuele
problemen.
Tot slot, we doen hierbij een dringend en vriendelijk verzoek voor nieuwe bestuursleden. Wij hebben
deze vergadering te maken met een tweetal bestuursleden die niet verkiesbaar zullen zijn en we zijn
dan ook dringend op zoek naar nieuwe collega’s. Graag horen wij van U – een telefoontje of een
e-mail naar het secretariaat, heel graag – met dank!

Maak uw buur lid en u krijgt een jaar lidmaatschap cadeau
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BV Rijk der 1000 eilanden.
Op 14 maart 2019 zal de Algemene Ledenvergadering van de belangenvereniging Rijk der 1000
eilanden (BGO) plaats vinden in Museum BroekerVeiling, Museumweg 2, 1721 BW Broek op
Langedijk.
De Belangenvereniging Groot Oosterdel (BGO) stelt zich ten doel de belangen van de bewoners van
dit schitterende gebied in brede zin te behartigen. Onze activiteiten spitsen zich met name toe op
het bewoonde gedeelte van het Rijk der Duizend Eilanden.
Vergadering:
19.30: inloop met koffie/thee
20.00: welkom en opening
±20.45: pauze
±22.00: afsluiting met hapje/drankje
Agenda:
1/
opening
2/
mededelingen
3/
goedkeuring notulen 15 maart 2018
4/
algemeen jaarverslag
5/
financieel verslag
6/
benoeming leden kascommissie 2019
7/
BGO, hoe nu verder? Bestuur, richting
8/
rondvraag/sluiting
Na de pauze: Presentaties door politieke partijen van Langedijk.

