
           Januari 2018  

Beste leden,      

 

Het zal jullie niet ontgaan zijn, de berichtgevingen met betrekking tot de toekomst van ons sportpark. 

Her en der wordt er een nieuwsbericht gepubliceerd en wordt er veel over gesproken; langs de lijn, 

in de kantine, op een verjaardag.   

 

Het afgelopen jaar hebben er veel gesprekken plaats gevonden door het bestuur met de gemeente 

Appingedam. Dit met als onderwerp de realisatie van 2 kunstgrasvelden en de in de toekomst 

noodzakelijk aanpassingen aan onze accommodaties (kleedkamers en kantine).  Deze ontwikkelingen 

moeten allemaal plaats gaan vinden in een gebied waar veel staat te gebeuren in de komende jaren. 

Dit door het versterkingsprogramma Opwierde-zuid opgezet vanuit de NCG en de gemeente 

Appingedam. Een programma met een grote impact voor de bewoners en daarmee onze directe 

buren en veelal eigen leden. 

De tijd is nu rijp om de impact en de achterliggende visie met jullie te delen. Dit om het voor een 

ieder inzichtelijk te maken hoe de plannen er nu voor staan, hoe wij deze grote veranderingen willen 

realiseren en om jullie goedkeuring te vragen over het gepresenteerde plan en daarmee mandaat te 

krijgen voor de verdere invulling. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit voor een: 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering op vrijdag 19 januari om 20.00 uur in de kantine.  

 

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:  

 

1. Opening en presentie   

2. Presentatie en toelichting plannen m.b.t. kunstgras en accommodatie en financiële gevolgen 

 

PAUZE  

 

3. Stemming met betrekking tot het geven van goedkeuring over het plan en daarmee mandaat aan 

het bestuur over: 

- uitgifte eenmalige benodigde  financiële middelen t.b.v. 2  kunstgrasvelden en de aanpassingen van 

de accommodatie.  

- aanpassing van het bestaande erfpacht contract  

4. Rondvraag  

5. Sluiting  

 

We hopen jullie te treffen op vrijdag 19 januari.  

 

Mocht u deze agenda via mail willen ontvangen, dan kan deze aangevraagd worden bij de secretaris: 

secretariaat@dvcappingedam.nl. Ook overige vragen kunnen via dit mailadres gesteld worden.  

 

Namens het bestuur,  

Irene Bos  

(Secretaris) 


