
Het bespreekbaar maken van ideeën zowel 
intern als extern over de leefbaarheid van 
het dorp op ruimtelijk, sociaal, cultureel en 
economisch gebied. 

Het Dorpsplatform, opgericht in 2006,  wil 
activiteiten initiëren maar ook initiatieven 
van inwoners ondersteunen zolang deze 
ten goede komen aan de leefbaarheid 
van het dorp Overasselt. Vaak gaat het om 
kleinschalige activiteiten waarvoor alleen een 
financiële bijdrage gevraagd wordt. Maar er 
zijn ook grootschaliger activiteiten die door 
DPO ondersteund worden. Vaak worden dan 
werkgroepen gevormd uit inwoners met een 
terugkoppeling aan en vaak ook deelname 

Overasselt is trots op 
haar groen, de rust 
en haar levendigheid.       

van leden van het bestuur van het DPO. Bij het 
schrijven van deze folder (voorjaar 2020) zijn 
er onder andere werkgroepen aan de slag op 
het gebied van duurzaamheid; zorg en welzijn; 
digitaal dorpsplatform; wonen; voorzieningen; 
wandelknooppunten; visvijver.

Het DPO houdt jaarlijks een ledenvergadering 
en probeert dit te koppelen aan brainstorm- 
of informatie avonden over nieuwe ideeën en 
onderwerpen die in onze gemeenschap leven.

U, als nieuwe inwoner, willen wij graag 
uitnodigen om lid te worden van het DPO. Dat 
kan al voor 5 euro per jaar.

Het doel van de Vereniging  
Dorpsplatform Overasselt



Ja, ik word lid van Vereniging Dorpsplatform Overasselt.

Het lidmaatschap á € 5,00, wordt de komende maand afgeschreven.
Eventuele eenmalige giften / donaties zijn welkom en kunt u storten op reknr:
NL78RABO0108642046 t.a.v. Dorpsplatform Overasselt

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Vereniging 
Dorpsplatform Overasselt om het lidmaatsschapsgeld van € 5,00, jaarlijks, in de 
maand januari van zijn/haar rekening af te schrijven. 

Indien u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw 
bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.  

Naam:

Tel:

IBAN rekening nummer:

Naam, tussenvoegsel en voorletters:

Handtekening:

Adres:

Postcode:

E-mail:

Dorpsplatform Overasselt

Machtiging

Aanmelding Lidmaatschap Vereniging
Dorpsplatform Overasselt

Inleveren bij:  Penningmeester Hennie van Lin     
    Boterbosstraat 20, Overasselt

Of verzenden aan:  info@dorpsplatformoverasselt.nl


