STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Dorpsraad Koudekerke
Op dinsdag 13 maart 2018 houdt de dorpsraad van Koudekerke haar jaarvergadering.
Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.
Na het huishoudelijk gedeelte en zal er met het oog op de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingsavond gehouden worden (inloop vanaf
19.45 uur)
De jaarvergadering vindt plaats in de Klimop, Kerkstraat 2 in Koudekerke en begint om
19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)

Programma:
19.00-19.30 uur: Huishoudelijke jaarvergadering Stichting Dorpsraad Koudekerke
Agenda:
1. Opening, welkom en mededelingen.
2. Jaarverslag 2017.
3. Financieel verslag 2017.
4. Samenstelling bestuur van de dorpsraad
5. Rondvraag en sluiting
19.45-20.00 uur: Inloop voor de verkiezingsavond
20.00-22.00 uur

Verkiezingsavond als voorbereiding op de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen
Op de agenda staan onder meer:
- Korte inleidingen door lijsttrekkers van de verschillende partijen
- Debat aan de hand van stellingen
- Mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek kennis te maken met
kandidaten en programma’s

Verkiezingsavond Koudekerke
Dinsdag 13 maart 2018, 20.00 uur in de Couburg
Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad van onze gemeente Veere. Hebt u
uw keuze al gemaakt of vindt u moeilijk om te kiezen uit de veelheid van kandidaten en de soms
ingewikkelde programma’s
De dorpsraad Koudekerke wil u daarom helpen en organiseert een verkiezingsavond. Op deze
avond houden alle lijsttrekkers een korte inleiding en gaan zij in discussie naar aanleiding van
een aantal stellingen. Ook is er ruimte gelegenheid om persoonlijk met kandidaatgemeenteraadsleden van gedachten te wisselen
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit
19.45-20.00 Inloop en ontvangst met koffie
20.00
Opening door dorpsraadvoorzitter Guido Herwig
20.05-20.20 Korte inleidingen door de lijsttrekkers van de verschillende partijen
20.20-21.00 Debat aan de hand van stellingen
21.00-21.45
21.50

Informatietafels en persoonlijk gesprek met kandidaten
Afsluiting van de avond

