Correspondentieadres secretaris:
Het Heydenrijck 12
7141 EN Groenlo
Zwolle, donderdag 16 september 2021

Aan de inwoners van Zwolle,
Het bestuur van de Contactgroep nodigt jullie uit voor de openbare bestuursvergadering
(lees ledenvergadering) die gehouden zal worden op dinsdagavond 5 oktober 2021 op
de Ludgerusschool in Zwolle, aanvang 20.00 uur. De school is open vanaf 19.30 uur en de
koffie/thee staat klaar.
Net als vorig jaar lezen we het jaarverslag niet meer voor tijdens de vergadering. Het
jaarverslag 2020-2021 is bijgevoegd bij deze uitnodiging. Vragen hierover kunnen gesteld
worden tijdens de rondvraag op de vergadering van 5 oktober a.s.
De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter Chris Bomers, vaststellen agenda en binnengekomen
stukken
2. Notulen jaarvergadering 2020-2021 (notulen liggen op tafel vanaf 19.30u tijdens
de jaarvergadering)
3. Energietransitie
4. Updates over diverse onderwerpen
Fietspad/'t Strootman
Whatsappgroep
Mobiele bereikbaarheid
Verkeerssituatie Zwolle
5. ZwolleLui en Activiteiten
6. Rondvraag
7. Bestuursverkiezing
Om de ontstane vacature(s) op te vullen hebben wij Clemens Rootinck bereid gevonden om
toe te treden tot ons bestuur als algemeen bestuurslid. Hij draait al een tijdje mee in het
bestuur en we zijn erg blij met zijn inbreng. Jurgen heeft zijn eerste bestuurstermijn er per
september 2020 op zitten, hij is in september 2016 tot het bestuur toegetreden en eind 2018
heeft hij het penningmeesterschap op zich genomen. Jurgen heeft aangegeven eigenlijk te
willen stoppen, maar i.v.m. onderbezetting in het huidige bestuur en bijzondere
omstandigheden (Corona) waardoor er o.a. ook geen jaarvergadering heeft plaatsgevonden
heeft hij besloten om vooralsnog zitting te blijven houden in het bestuur. Het bestuur is
Jurgen hier heel dankbaar voor!
Je kunt je als inwoner van Zwolle echter ook kandidaat stellen door een mail te sturen naar
info@contactgroepzwolle.nl. Dit dient vóór 1 oktober 2021 aanstaande ingediend te worden.

Korte pauze
8. Start uitvoering dorpsplan
Optuigen landschapwerkgroep om landschap rondom Zwolle te versterken
Wandelclub?
Klimbos?
9. De nieuwe website Buurschapzwolle.nl
10. Afsluiten vergadering
11. Nazit en babbel
Wij hopen jullie te zien op de vergadering!
Tot 5 oktober,
Met vriendelijke groeten,
St. Contactgroep Zwolle.
Chris Bomers, voorzitter
Jurgen Roes, penningmeester
Emily Halleriet, secretariaat
Wietske Rooks, bestuurslid
Sonja Meekes, bestuurslid
Clemens Rootinck, bestuurslid
Vragen en- of opmerkingen? Mail naar info@contactgroepzwolle.nl of
bel Chris (voorzitter) 06-3785384 of Emily (secretariaat) 06-37437882

