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Uitnodiging aan alle leden voor de 

schriftelijke Algemene Ledenvergadering 

donderdag 5 november 2020   

Agenda 
Toelichting: In verband met de verscherpte maatregelen m.b.t. Corona zijn we genoodzaakt deze 
schriftelijk te organiseren. Heeft u vragen en/of opmerkingen? dan kunt u deze tot 3 november 
insturen naar de secretaris. Zijn gegevens staan hierboven in de kop.  
 

1. Opening vergadering 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 april 2019 

Voorgesteld wordt de notulen vast te stellen 
3. Jaarverslag 2019 

Voorgesteld wordt het jaarverslag vast te stellen  

4. Verslag van de kas controlecommissie over 2019 

De commissie is akkoord met de financiële verantwoording en stelt de vergadering voor de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.  

5. Financieel jaarverslag 2019 en Begroting 2020 
Voorgesteld wordt deze stukken vast te stellen 

6. Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2020 
De commissie bestaat uit mevrouw E. Lemstra en de heer A. Raven. Mevrouw Lemstra is 
dit jaar aftredend en inmiddels heeft lid de heer A. Bos zich aangemeld als nieuw lid voor 
deze commissie. Voorgesteld wordt de heer Bos als zodanig aan te wijzen. 

7. Verkiezing bestuursleden (zie hieronder) 
Tot dit moment heeft zich geen nieuw lid gemeld en er is een vacature. U kunt zich nog 
aanmelden! Voorgesteld wordt de 4 herkiesbaar gestelde leden opnieuw voor een termijn 
van 2 jaar te benoemen.  

8. Activiteiten en overige mededelingen 
9. Rondvraag 

Vragen kunt u tot 3 november schriftelijk of via de mail insturen aan de secretaris.  
10. Sluiting vergadering  

 

Verkiezing bestuursleden 
Vijf bestuursleden zijn dit jaar (statutair)  aftredend.  
Vier daarvan, te weten mevr. E.C.M. (Betsy) Seure-van ’t Klooster, J.A. (Jan) de Bruijn, 
H.A. (Henk) van Hees en W. (Wiebe) van IJken stellen zich herkiesbaar. De heer J.J. 
(Jaap) Groeneveld is niet herkiesbaar. 
Tegenkandidaten kunnen t/m 1 november a.s. schriftelijk of per e-mail voorgesteld worden 
bij de secretaris. 
 
NB: De volledige agenda en overige stukken zijn in te zien in de Oudheidkamer en 
op de website historischekringeemnes.nl 


