W ie komt het bestuur van

Bestuurslid met affiniteit voor het

Dorpsbelangen Thesinge versterken?

organiseren van activiteiten

Op 1 maart 2013 treden er vijf bestuursleden van
Dorpsbelangen af. Drie bestuursleden zullen zich
opnieuw verkiesbaar stellen. We zijn we op zoek
naar tenminste twee nieuwe leden om het bestuur te
versterken!

We versterken het bestuur graag met iemand
voldoende tijd en affiniteit heeft met het organiseren
van activiteiten in Thesinge. Dit geldt zowel voor de
bestaande activiteiten, van de nij-joarsverziede tot en
met de jaarwisseling, als voor nieuw te ontwikkelen
activiteiten.

Bestuurslid met affiniteit voor
politiek en ontw ikkelingen op gebied
van Groninger Dorpen

Binnen het bestuur zijn wij op zoek naar iemand die
namens Thesinge een brug kan slaan naar de lokale
en provinciale politiek als het gaat om zaken die ons
dorp aan gaan. De komende jaren zal er veel
gebeuren op dit gebied: denk alleen maar aan het
voornemen van het kabinet dat er alleen nog maar
gemeenten met minimaal 100.000 inwoners mogen
zijn.
Wat gaat dit betekenen voor Ten Boer? Maar vooral;
hoe zorgen wij er voor dat de belangen van een klein
dorp als Thesinge nog gehoord wordt? Om deze,
maar ook andere ontwikkelingen, wordt het steeds
belangrijker dat wij ook contacten onderhouden met
dorpen die in een vergelijkbare situatie zitten. Samen
sta je sterk en ook al zijn er geen zorgen, dan is het
nog steeds leuk en goed om te weten hoe andere
dorpen het doen.
Dus voel jij je geroepen om, naast de belangen in het
dorp, de stem van Thesinge ook buiten ons dorp
goed te laten horen en wil jij inspiratie opdoen bij wat
er om ons heen gebeurt? Meld je dan aan als
bestuurslid voor de Vereniging voor Dorpsbelangen
Thesinge. We hebben een gezellig en actief bestuur
waar we met elkaar werk willen maken van het (nog)
mooier maken van ons mooie Taisen.

Het bestuur bestaat uit:

Ø Geerten Eijkelenboom - voorzitter (aftredend,
herkiesbaar)
Ø Annelies Hofstede – penningmeester/
secretaris (aftredend, herkiesbaar)
Ø Ria Oosterbeek-Stoppels (aftredend,
herkiesbaar)
Ø Yvonne van der Weert (aftredend, niet
herkiesbaar)
Ø Marinus Vermue (aftredend, niet herkiesbaar)
Ø Heina van Zanten
Ø Joline Bosmans

Interesse?
Meld je dan aan via
dorpsbelangen@thesinge.com of
bij Geerten (06) 2700 5817 of
Annelies (06) 2059 1944

	
  

