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UITNODIGING JAARVERGADERING DORPSRAAD NISSE 
De Dorpsraad van Nisse nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering op 

2 november 2020 | 19.45 – 20.30 uur 
 

Vanwege Corona heeft de Dorpsraad de jaarvergadering tot nu toe niet door laten gaan. En het is 

helaas nog steeds niet mogelijk om een jaarvergadering op de gebruikelijke manier te houden. Maar 

omdat er wel een aantal zaken is dat de Dorpsraad met het dorp wil afhandelen, heeft de Dorpsraad 

besloten om een jaarvergadering in aangepaste vorm te houden. 

• Het wordt een digitale jaarvergadering met een korte agenda zonder thema. 

• Als u aanwezig wilt zijn bij de digitale jaarvergadering kunt u zich aanmelden via 

dorpsraad@nisse-info.nl. Enkele dagen voor de vergadering ontvangt u dan een link met een 

toelichting hoe u kunt deelnemen. 

• Kunt u of wilt u liever niet digitaal vergaderen maar wilt u wel reageren op agendapunten in de 

jaarvergadering dan kunt u tot uiterlijk 30 oktober 2020 uw inbreng mailen aan de Dorpsraad: 

dorpsraad@nisse-info.nl. We nemen uw inbreng dan mee in de vergadering. 

 

AGENDA 

Vanaf 19.30 uur kunt u inloggen in de vergadering. De vergadering zelf start om 19.45 uur. 

1. Welkom, opening en vaststellen agenda 

2. Verslag jaarvergadering 2019 ter vaststelling 

Het verslag van de jaarvergadering d.d. 8 mei 2019 is in te zien op de dorpswebsite: 

www.nisse-info.nl. 

3. Verslag activiteiten 2019 

Het jaarverslag 2019 inclusief het financieel verslag is in te zien op de dorpswebsite: 

www.nisse-info.nl. 

4. Toelichting op het financieel verslag 

5. Kascontrole en decharge bestuur 

De kascommissie bestaat uit Charles Tempelman en Maatje van der Stel. Voor 2021 wordt één 

nieuw lid van de kascommissie gezocht. Kandidaten kunnen zich melden tijdens de jaarvergadering. 

6. Bestuur 

Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. 

• In verband met het aflopen van de benoemingstermijn treden Dick van Gelswijk, Adri Spruit, 

Marjan Kruyk en Petra Elbertsen af. Zij zijn allen herkiesbaar. U wordt gevraagd of u in kunt 

instemmen met herbenoeming. 

• In verband met het tussentijds terugtreden van een van de leden zijn er 3 vacatures. Iedere 

meerderjarige inwoner van Nisse kan bestuurslid worden. Kandidaten kunnen zich melden bij de 

voorzitter van de Dorpsraad, de heer van Gelswijk. Als er meer dan 3 kandidaten zijn, zal tijdens 

de jaarvergadering gestemd worden over benoeming. 

o Wilma Vos, Theo van der Sluijs en Willem Jan Boot hebben zich kandidaat gesteld. In de 

Belevenissen hebben zij zich al voorgesteld, zie bijlage. 

7. Rondvraag & wat verder ter tafel komt 

8. Sluiting 
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Bijlage bij de agenda van de jaarvergadering Dorpsraad Nisse, 2 november 2020 

 

De kandidaat bestuursleden voor de Dorpsraad stellen zich voor. 

 

Wilma Vos 

Ik ben Wilma Vos, 64 jaar, en woon sinds 7 jaar samen met mijn man Piet met veel plezier in Nisse. Ik 

ben moeder van twee dochters en oma van 4 kleinkinderen: 3 meisjes en 1 jongen in de leeftijd van 1 tot 

en met 19 jaar). Om de week passen wij op de kleinsten. Momenteel ben ik werkzaam als receptioniste/ 

administratief medewerkster bij Cargill BV in Bergen op Zoom. 

Nisse was, voor wij er kwamen wonen, al in ons vizier omdat wij het een bijzonder mooi dorp vonden 

waar we regelmatig doorheen fietsten. 

Ik wil graag deel willen nemen aan de Dorpsraad om mee te kunnen denken/werken aan het welzijn van 

Nisse en zijn bewoners en misschien iets meer te kunnen/mogen betekenen voor deze gemeenschap. 

 

Theo van der Sluijs 

Mijn naam is Theo van der Sluijs, 45 jaar en ik woon sinds juni 2020 samen met mijn vrouw Daniëlle, 

twee kinderen (Quinten 10 jaar & Jesse 13 jaar), paarden, cavia's, konijnen, vissen, hamster, 2 hondjes 

en kat in Nisse. We hebben in Nisse het perfecte plekje gevonden en ons droomhuis gekocht. Hiervoor 

hebben we 19 jaar met veel plezier in Wolphaartsdijk gewoond, maar we waren op zoek naar een huis 

waar de paarden bij konden staan en dat is nu gelukt. 

Ik werk mijn hele leven al in de IT en ben op dit moment werkzaam als IT Manager bij Glencore 

Agriculture te Rotterdam. Ook heb ik een eigen klein IT bedrijf en help ik Zeeuwse bedrijven met het 

verbeteren van hun vindbaarheid van site of e-commerce shop op internet en dan met name via Google. 

In Wolphaartsdijk heb ik altijd een zeer actieve rol gehad in diverse commissies en groepen om te 

helpen bij het organiseren van activiteiten en het verbeteren van de leefbaarheid in Wolphaartsdijk. 

Graag zou ik in Nisse ook weer actief willen meedenken en meehelpen aan het verbeteren van het 

welzijn van Nisse en de leefbaarheid van de bewoners. 

 

Willem Jan Boot 

Mijn naam is Willem Jan Boot, 42 jaar, geboren in Zierikzee, maar ik heb vele jaren in Middelburg 

gewoond. Vorig jaar zijn wij als gezin (Suzanne, Moira en Aila) in het fraaie Nisse komen wonen, in een 

knus huis aan het Dorpsplein. We hebben zeer bewust voor Nisse gekozen, vanwege het schooltje en 

de sfeer op het dorp. We wonen hier met veel plezier en voelen ons zeer welkom. 

In de Belevenissen stond een oproep voor leden voor de dorpsraad. Aan deze oproep wil ik graag 

gehoor geven, omdat ik het belangrijk vind actief betrokken te zijn bij de plek waar we wonen en het fijn 

vind mijn steentje bij te dragen. 

Ik ben opgeleid als civiel technisch ingenieur, grond-, weg- en waterbouw. Al ruim 20 jaar ben ik in 

verschillende functies werkzaam binnen deze sector. Vanuit deze ervaring hoop ik een bijdrage te 

kunnen leveren aan de leefbaarheid van Nisse. 

Het is in mijn optiek belangrijk dat we als dorp een stem hebben. Ik wil me graag inzetten om belangrijke 

zaken aangaande het dorp op de gemeentelijke agenda te krijgen en mee te werken aan oplossingen. 

Nisse mag een beroep op mij doen. 


