
UITNODIGING   UITNODIGING       
Uitnodiging voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene 
Vergadering voor de stemgerechtigden van Het Heideveld te 
houden op donderdag 28 april 2022 om 20.00 uur te MFC Hoogthij, 
Oldemarktseweg 117, Steenwijkerwold. 

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Stemming 
- wijziging statuten i.v.m. vaststellen stemgebied
-    aftredend en herkiesbaar Meine Boltjes 
 eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot en met 21 april a.s. 
aanmelden via info@hetheideveld-steenwijkerwold.nl 

4. Ingekomen stukken

5. Goedkeuren notulen voorgaande Algemene Vergaderingen

6. Financiële jaarverslagen 2019, 2020 en 2021 / Begroting 2022

7. Algemene zaken 

8. Sluiting

DEELNAME VERGADERING:     

•  Aanmelden kan tot en met 21 april 2022. Bij voorkeur digitaal via: info@hetheide-

veld-steenwijkerwold.nl 

•  Indien u hebt deelgenomen aan de vergadering van 17 februari jl. blijft uw stemgewicht 

ongewijzigd, tenzij er een verandering in uw areaal heeft plaatsgevonden. Wanneer er na 

17 februari 2022, mutaties in uw areaal hebben plaatsgevonden dient u hiervan schrifte-

lijk of via een e-mail melding te maken zodat uw stemgewicht bepaald kan worden. 

•  Wanneer u op 17 februari niet aanwezig was en deze vergadering wel wilt bijwonen en 

gebruik wilt maken van uw stemrecht vragen wij u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of 

via e-mail door te geven zodat wij tijdig contact met u op kunnen nemen om uw stemge-

wicht te bepalen.  

Vanaf 14 april a.s. liggen de financiële jaarverslagen, de begroting en het voorstel tot 

wijziging van de statuten ter inzage op ons kantoor in MFC Hoogthij. Wanneer u deze do-

cumenten wilt inzien vragen wij u hiervoor een afspraak te maken via het secretariaat. Dit 

kan telefonisch: 06-25275973 (op dinsdag en vrijdag bereikbaar) of via de e-mail: info@

hetheideveld-steenwijkerwold.nl. De notulen van de vorige vergaderingen staan vanaf 14 

april ter inzage op de website. 

De stemming vindt plaats onder het toeziend oog van het notariaat Kroek & Van Weert. 

Bestuur Het Heideveld


