Informatie over de Jaarvergadering Dorpsbelang Steggerda
Dorpsbelang Steggerda last door de nieuwste coronamaatregelen de
verplaatste jaarvergadering van 19 maart naar 3 september 2020 ook af. Met
deze brief willen wij jullie wel informeren en uitleg geven over de stemming,
die wij wel door laten gaan en uitleg geven over een andere stemming, die wij
tegelijkertijd voorleggen. De stemmingen laten wij door gaan om verder te
kunnen gaan met die processen en zaken te kunnen afhandelen, waarbij
wachten tot maart 2021 te lang duurt.
De punten die gepland stonden voor de jaarvergadering worden
doorgeschoven naar de volgende jaarvergadering.
Op www.steggerda.info zijn wel de notulen van de vorige jaarvergadering, de
stand van zaken SOS ( stichting onderdak Steggerda) en het jaaroverzicht 2019
te vinden. De kascontrole heeft wel plaats gevonden dit jaar. In 2021 wordt de
kascontrole van 2 jaar besproken.
Stemming 1
Een recht van hypotheek vestigen op het sportveld aan de Vaartweg dat in
eigendom is bij Dorpsbelang Steggerda ten behoeve van Stichting Bercoop
Fonds, die dit als voorwaarde heeft gesteld voor het verstrekken van een lening
van € 50.000, - tegen een rentepercentage van 0% voor een periode van 15
jaar. Ter info: het vestigen van een recht van hypotheek heeft geen invloed op
bestaande huur of op een bestaand recht van opstal. Het is een beperkt recht.
De ondergrond van het clubgebouw 'De Driehoek' heeft een eigen kadastraal
nummer en blijft zo buiten de hypotheekstelling.
Stemming 2
Om het project de Toekomst voor dorpsbelang helemaal af te ronden moet er
nog een overdracht van een strook grond van de projectontwikkelaar naar
dorpsbelang gerealiseerd worden. Doordat de projectontwikkelaar zichzelf
heeft opgeheven voordat het hele project klaar is, moeten wij nu met behulp
van de notaris op deze manier de laatste stap zetten om de strook grond naar
dorpsbelang over te schrijven. Deze grond is al geruime tijd in gebruik, maar
kadastraal staat het nog niet op naam van dorpsbelang. Het gaat om perceel
Blesdijke D 1738 ( BDKOO-D-1738). De kosten hiervan komen uit op ongeveer €
1500 tot € 2000. Deze kosten bestaan uit kadasterkosten en notariële kosten.
Hiervoor vragen wij jullie als leden toestemming om de kosten te mogen
maken om deze strook grond op naam van Dorpsbelang Steggerda te zetten.

De stemming vindt plaats op woensdag 2 september 2020 van half 7 tot half
8 en op donderdag 3 september 2020 van 7 uur tot 8 uur. Locatie het
Multisteck aan de Hendrik Deddenstraat 6.
Uitleg over het stemmen en de genomen Corona maatregelen.
* Neem uw eigen pen mee.
* Buiten wachten op afstand van anderhalve meter. U wordt naar binnen
geroepen.
* Wij werken met een looprichting, ingang is algemene ingang ( naar DAS,
fysiotherapie en Boekenstek) en uitgang is via de achterkant/ nooduitgang.
* Aan de deur vindt een kort gezondheidsgesprek plaats. * U vult het
presentieboek in voor de stemming * U vult op de coronalijst uw gegevens en
telefoonnummer in.
* U krijgt 2 stembriefjes om te stemmen op beide punten.
De uitslag van de stemming delen wij op onze website op vrijdag 4 september.
Op de agenda stond ook het punt eikenprocessierups. Leuk om hier even te
vermelden dat de geplaatste vogelhokjes goed bezet zijn; 66% van de hokjes is
bewoond.

