
Bewonersvereniging Golfpark Lelystad 

Algemene Ledenvergadering met als datum 6 oktober 2021 

Uitnodiging voor de algemene jaarvergadering op woensdag 6 oktober 2021 om 20.00 uur 
Loca=e: Theater Posa, Kempenaar  1-10 [Zaal open vanaf 19:30]  

>>Theater Posa werkt niet met toegangstesten, maar hanteert wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden<< 

Programma: 

20:00  Nieuwe informa=e over de Energie Transi=e 
Het voorprogramma staat wederom in het teken van de energietransi=e. Er is in de afgelopen 2 jaar veel 
gebeurd en in de komende jaren staat er nog veel meer te gebeuren. Vanaf 1 januari 2022 starten o.a. alle 
gemeenten in Nederland met het ingang zeOen van de voor de gemeenten ontwikkelde uitvoeringsplan energie 
voor de komende 3 decennia. 
Mijndomein - Energie zal als energieprovider, gehuisvest in Lelystad, een beeld schetsen, wat de 
energietransi=e voor energieproviders zal gaan betekenen en welke ontwikkelingen we de komende jaren 
mogen verwachten. Het zal nooit meer zo zijn, zoals het geweest is. 
De gemeente Lelystad zal ingaan op de voor Lelystad ontwikkelde energievisie met de uitvoeringsplannen en 
wat dat mogelijk gaat betekenen voor onze wijk. 
De werkgroep Energietransi;e zal onthullen wat de volgende stap zal zijn op het in 2020 ontwikkelde 
bewonersplan voor onze wijk. Nu de werkgroep uitgenodigd is om te par=ciperen in een landelijk onderzoek, 
beschikt de werkgroep over financiële middelen, die ingezet zullen gaan worden om de transi=e in onze wijk 
verder te ondersteunen. 

21:00 pauze 

21:15  agenda Algemene Jaarvergadering. 
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 
2. Verslag van de vorige virtuele, digitale jaarvergadering op 2 november 2020 (zie onze website) 
3. Financieel jaarverslag 2020 (zie onze website) 
4. Begro=ng 2021 (zie onze website) 
5. Verslag van de Kascontrolecommissie, Jan van den Berg en Jan Ovinge (zie onze website) 
6. Benoeming Kascontrolecommissie 2021  
7. Informa=epunten 

a. Buurtbus - komende ontwikkelingen 
b. Gol`aan - stand van zaken 
c. Sociale Media gebruik in onze wijk 
d. Houtstook alert 
e. Beschoeiing woningen aan het water 
f. Collec=eve aanschaf rookmelder i.v.m. verplich=ngen 2022 
g. Jeu de Boules baan ini=a=ef 

8. Bestuurssamenstelling en rooster van aereden (in te zien op de website) 
9. Rondvraag 
10. Slui=ng van de vergadering 

22.00  afslui=ng met een drankje. 

De secretaris  

bank NL12 RABO 0350 2448 20 
t.n.v. Bewonersvereniging Golfpark
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e-mail

www.golfpark-lelystad.nl 
bestuur@golfpark-lelystad.nl

https://usercontent.one/wp/www.golfpark-lelystad.nl/wp-content/uploads/2020/11/Notulen-virtuele-ALV-2-nov.2020.pdf
https://usercontent.one/wp/www.golfpark-lelystad.nl/wp-content/uploads/2021/06/Financieel-overzicht-Resultatenrekening-2021.pdf
https://usercontent.one/wp/www.golfpark-lelystad.nl/wp-content/uploads/2021/06/Financieel-overzicht-Resultatenrekening-2021.pdf
https://usercontent.one/wp/www.golfpark-lelystad.nl/wp-content/uploads/2021/06/Kas-commissie-2020-bew.ver_.01052021.pdf
http://www.golfpark-lelystad.nl
http://bestuur@golfpark-lelystad.nl

