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

11 oktober 2021 19.45 – 22.00 uur 
inloop vanaf 19.30 uur | ‘t Durpsuus, Dorpsplein Nisse 

 

AGENDA 

1. Welkom, opening en vaststellen agenda 

2. Verslag jaarvergadering 2020 ter vaststelling 

Het verslag van de jaarvergadering d.d. 2 november 2020 is in te zien op: www.nisse-info.nl. 

3. Verslag activiteiten 2020 

Het jaarverslag 2020 inclusief het financieel verslag is in te zien op: www.nisse-info.nl. 

4. Toelichting op het financieel verslag 

5. Kascontrole en decharge bestuur 

De kascommissie bestaat uit Maatje van der Stel en Jan Noorlander. Voor 2022 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. De Dorpsraad telt op dit 

moment 9 leden, er zijn geen vacatures. Mevrouw Kölker heeft te kennen gegeven na de 

jaarvergadering af te treden. 

7. Rondvraag & wat verder ter tafel komt 

- PAUZE - 

8. Groenstructuurplan Borsele 

Al weer enige tijd geleden is er een informatiebijeenkomst geweest over het groenstructuurplan van 

ons dorp. Tijdens die bijeenkomst is er samen met inwoners nagedacht over hoe Nisse er in de 

toekomst uit kan gaan zien. Thema’s waren: klimaatadaptie, biodiversiteit en groenstructuur. Het 

plan is al enige tijd klaar maar vanwege de bijzondere omstandigheden in de afgelopen anderhalf 

jaar is er nog geen gelegenheid geweest om het plan met het dorp te bespreken. Dat gaan we nu 

wel doen. Jacob Bouwman van de gemeente Borsele zal het plan presenteren, vragen 

beantwoorden en met ons in gesprek gaan. Het groenstructuurplan is te vinden via deze link: 

https://www.borsele.nl/groenstructuurplannen. 

9. In gesprek met dorpswethouder Marga van de Plasse 

10. Sluiting & borrel met een hapje 

 

Tijdens de jaarvergadering moeten we ons aan de Coronaregels voor de horeca houden. Om de 

jaarvergadering bij te wonen, heeft u een Coronatoegangsbewijs én een identiteitsbewijs nodig. U krijgt 

een coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een 

negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. U kunt hiervoor de Corona Check app gebruiken. Bij 

binnenkomst zal u hierom worden gevraagd. 
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