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   Geachte buurtgenoten, 

Het bestuur van PBBO nodigt leden en belangstellenden uit voor de 17de ledenvergadering       
      op vrijdag17 februari 2023 a.s. aanvang 20.00 uur in Buurthuis 
Ommerkanaal 
 

19.00 uur  Zaal open 

20.00 uur  Welkom door de voorzitter Henry Petter 

20.05 uur  Notulen Ledenvergadering 21 februari 2022 en mededelingen. 

Notulen ter inzage op de website PBBO:  www.pbbo.info 

20.10 uur  Verslag activiteiten 2022 door Henry Petter 

20.20 uur  Financieel verslag 2022 en begroting 2023 penningmeester    

   Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

20.30 uur Bestuursverkiezing: 

2022 Mario den Hoedt is aftredend en herkiesbaar  

Voorstel voor versterking van het bestuur met 2 extra bestuursleden. Kandidaten kunnen     

zich aanmelden tot een uur voor de vergadering bij een van de bestuursleden. 

20.35 uur  Aankondiging actie tegen zwerfvuil op zaterdag 25 maart !! 

   Aankondiging van bewegen in Ommerkanaal met Marije Dankelman!!! 

20.40 uur  Rondvraag 

 

20.45 uur     PAUZE: SDO show gereedschap voor belangstellenden 

 

21.00 uur SDO: Salderingsregeling stopt op termijn en stroomnet is vol.  

Is (buurt)accu de oplossing: Inleiding Dominique Doedens van Escozon. 

 

21.30  uur  Rondje Bingo   

We sluiten af een hapje en een drankje!! 

UITNODIGING 
 

17e LEDENVERGADERING 

           PLAATSELIJK BELANG BUURTSCHAP OMMERKANAAL    

           Vrijdag 17 februari 2023 om 20.00 UUR in BUURTHUIS OMMERKANAAL 
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  Actie tegen zwerfvuil: 
 

Beste buurtbewoners, 

Iedereen wil graag een schone, fijne leefomgeving! Het valt ons 

op dat in de bermen van onze mooie buurtschap her en der 

zwerfafval te vinden is. Tijd voor actie vinden wij! 

Op zaterdagmiddag 25 maart willen we vanaf 14.30 uur met 

elkaar de handen uit de mouwen steken, om de bermen in onze 

buurtschap weer zwerfafval-vrij te maken. De ROVA zal de 

benodigde opruimspullen voor deze middag ter beschikking 

stellen.  

Vele handen maken licht werk… dus kom je ook helpen? Bel of 

app je naam dan even door aan Jasper van der Bent 

(0613310528).  

Na afloop kunnen we met elkaar aan de patatjes, want vanaf 16 

uur zijn we welkom in het buurthuis voor onze welbekende 

patatjesmiddag! 

 

 

 

 

 

  


