
 
 
                      ALGEMENE  LEDENVERGADERING 2015 
 
Plaats: een van de zalen van “Het Spant”, Liesveldweg 67, 4233 HG Ameide 
  
Datum: donderdag 23 april 2015; aanvang: 20.00 uur 
 
AGENDA 
 

1. Opening 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 5 juni 2014 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag van de secretaris over de periode mei 2014 tot en met maart 2015 
5. Presentatie van het financiële overzicht 2014 
6. Presentatie van de begroting 2015 
7. Rapportage van de kascontrolecommissie en vaststelling van de jaarrekening 
8. Regeling samenstelling kascontrolecommissie 2015 en benoeming van een nieuw reserve-lid 

van de kascontrolecommissie 
9. Bestuursverkiezing  

 
Aftredend zijn de bestuursleden Jannet Maatkamp en Jetty Stasse. Het bestuur draagt hen voor 
herbenoeming voor. 
Gelet op artikel 10, lid 3, van de statuten van de vereniging is in beide gevallen voor de 
herbenoeming dispensatie van de algemene ledenvergadering vereist, aangezien deze 
bestuursleden gedurende meer dan twee opeenvolgende zittingsperioden deel uitmaken van 
het bestuur. 
Artikel 9 van de statuten biedt de mogelijkheid dat tenminste zeven leden van de vereniging 
een of meer kandidaten voor het bestuurslidmaatschap voordragen. Een daartoe strekkende 
voordracht dient ten laatste 48 uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering 
schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. Een aldus voorgedragen kandidaat-bestuurslid 
dient voorafgaande aan de stemming schriftelijk te verklaren een eventuele benoeming te 
zullen aanvaarden. 
 

10. Activiteiten 
 

a. Terugblik op het aanbrengen van “Stolpersteine” in het plaveisel voor het Rijksmonument 
2 te Ameide, de laatste woning van het in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde joodse 
echtpaar Meijer-Wolf; 

b. Voorbereiding van de expositie over de vroegere winkelstand in Ameide en Tienhoven in 
oktober van dit jaar; 

c. Vorm en inhoud  van de eerstvolgende edities van het Nieuwsblad 
 

PAUZE 
 
Na de pauze wordt een door Anja van der Grijn – de Groot gemaakte film over de Sint Janskerk 
(de Hervormde Kerk) van Ameide vertoond. 
De notulen van de vorige algemene ledenvergadering en de jaarstukken liggen op donderdag 23 
april vanaf 19.30 uur ter raadpleging in “Het Spant”. Deze documenten liggen op vrijdag 17 april 
en maandag 20 april  tussen 10.00 uur en 12.00 uur ook ter inzage in het Stadhuis op de Dam.  
 
Ook niet-leden van de vereniging zijn op donderdag 23 april  van harte welkom. 

  

BESCHERMHEER dr. C.C. van Stolk, Ambachtsheer van Ameide                                                                
 


