Algemene Ledenvergadering 2022
Datum: donderdag 21 april 2022, aanvang 20.00 uur
Plaats: Het Spant, Liesveldweg 67, 4233 HG Ameide

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter
Notulen van de algemene ledenvergadering van 2021
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag over de periode april 2021 – maart 2022
Presentatie van het financiële overzicht 2021
Presentatie van de begroting 2022
Rapportage van de kascontrolecommissie en vaststelling van de jaarrekening.
Regeling samenstelling kascontrolecommissie 2022 en benoeming van een nieuw reserve lid
van de kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn de bestuursleden Marjan van Dijk-Ruchti, Gert Groenendijk, Katelijn Provoost
en Teuny Zwakhals-van Bruggen, Teuny en Marjan stellen zich herkiesbaar, Katelijn en Gert
niet.
Het bestuur draagt Teuny en Marjan voor de tweede zittingsperiode tot herbenoeming voor.
Voorts stelt het bestuur voor om als bestuurslid te benoemen Jolanda Vink en xxxxxxxx.
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. Afscheid van Katelijn Provoost, Bram Provoost en Gert Groenendijk
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11. Activiteiten
a. De expositie in 2023
b. Vorm en inhoud van de eerstvolgende edities van het Nieuwsblad
c. Visie en missie van de vereniging
d. Reis naar Willemstad
e. App stadswandeling door Ameide
12. Rondvraag
PAUZE

13. PowerPoint presentatie bevrijding en eerste optocht na WOII
14. Sluiting plusminus 22.00 uur

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering en de jaarstukken liggen op donderdag 21 april
vanaf 19.30 ter kennisneming in Het Spant.
De agenda en de bijbehorende vergaderstukken zijn ook in te zien op de website van onze vereniging.
Ook niet-leden van de vereniging zijn op donderdag 21 april van harte welkom.
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