
 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

 

Datum: dinsdag 23 april 2019; aanvang: 20.00 uur 

Plaats: het oude Stadhuis op de Dam 

 

 

AGENDA 

 

1.  Opening. 

2.  Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 april 2018. 

3.  Ingekomen stukken en mededelingen 

4.  Jaarverslag van de secretaris over de periode maart 2018 – maart 2019            

5.  Presentatie van het financiële overzicht 2018. 

6.  Presentatie van de begroting 2018 

7.  Rapportage van de kascontrolecommissie en vaststelling van de jaarrekening. 

8.  Regeling samenstelling kascontrolecommissie 2019 en benoeming van een nieuw reserve lid  van 
de kascontrolecommissie.     

9.  Bestuursverkiezing               
Aftredend zijn de bestuursleden Marjan de Gruyter-de Kruyk, Annie Terlouw-van der Grijn en Hans 
van den Heuvel. Marjan en Annie stellen zich herkiesbaar, Hans niet. Daarnaast hebben vicevoorzitter 
Dout Siegersma en penningmeester Henk de Jong te kennen gegeven om persoonlijke redenen te 
zullen terugtreden als lid van het bestuur. Het bestuur draagt Marjan de Gruyter-de Kruyk en  Annie 
Terlouw van der Grijn tot herbenoeming voor. Gelet op artikel 10, lid 3, van de statuten van de 
vereniging is in haar geval voor herbenoeming dispensatie van de algemene vergadering vereist, 
aangezien zij meer dan twee opeenvolgende zittingsperioden deel uitmaakt van het bestuur. Voorts 
stelt het bestuur voor om als bestuurslid te benoemen Katelijn Provoost en Gert Groenendijk, van wie 
de laatste eerder secretaris respectievelijk vicevoorzitter van vereniging was. 

  



Het bestuur stelt zich voor om de functies als volgt te verdelen: 
• Jory Verwolf, voorzitter (ad interim) 
• Gert Groenendijk ,secretaris 
• Corrie Middelkoop-den Oudsten , penningmeester (ad interim) 
• Jannet Maatkamp, algemeen adjunct 
• Cees van Gelderen 
• Rien de Groot 
• Marjan de Gruyter-de Kruyk 
• Dick Roodhorst 
• Jettie Stasse, en 
• Annie Terlouw-van der Grijn 
• Katelijn Provoost 

10. Activiteiten 

• Vorm en inhoud van de eerstvolgende edities van het Nieuwsblad 

 Stand van zaken met betrekking tot de expositie over het onderwijs in Ameide in de  
periode 1940-2000. Aanbieden van de donatie door een afvaardiging van de Passage Ameide. 

• Reis naar Doesburg 

• Introductie en presentatie  door Gert Groenendijk, met betrekking tot  “de 
Beeldbank” i.s.m.de voormalige gemeente Zederik, de historische vereniging Lexmond-Hei en 
Boeicop en Meerkerk. 

11. Rondvraag. 

12. Lezing streektaal        
De heer Henk Rijneveld uit Leerbroek een korte inleiding over streektaal.   

13. Sluiting  plusminus 22.00uur              

Daarna bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje en een hapje persoonlijk 
afscheid te nemen van Hans van den Heuvel en Dout Siegersma. 

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering en de jaarstukken liggen op dinsdag 23 april 
vanaf 19.30 ter kennisneming in het oude stadhuis. 

Ook niet-leden van de vereniging zijn op dinsdag 23 april van harte welkom. 
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