Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Adres: Postbus 210
3840 AE Harderwijk
e-mail: secretaris@herderewich.nl
tel.: (0341) 42 68 47

Harderwijk, maart 2018

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Geacht lid,
Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
op woensdag 11 april a.s.
in de raadzaal van het Huis van de Stad aan de Havendam.
Programma:
19.30 uur-20.00 uur: Inloop
20.00 uur: Algemene Ledenvergadering
20.45 uur: Bezoek expositie en Historisch Kenniscentrum
In de hal is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. Daar zijn de archeologische vondsten
tentoongesteld en mogelijk staat de multitouchtafel er met historische informatie over Harderwijk
e.o.
U kunt na afloop ook het Historisch Kenniscentrum en het Streekarchivariaat bezoeken, gevestigd in
de vleugel van het Huis van de Stad. Het Historisch Kenniscentrum is een samenwerkingsverband van
het Stadsmuseum, het Streekarchivariaat en Herderewich. Het centrum is ingericht als lees- en
studieruimte en bevindt zich naast het Streekarchivariaat. De bibliotheek is samengesteld uit de
boeken van het Stadsmuseum en Herderewich. Er is een aantal mooie boeken te koop, die
Herderewich onlangs gekregen heeft. Het gaat om boeken die al in de boekenkast staan. De
schenkers zijn akkoord met de verkoop. Veel boeken gaan over de geschiedenis van Harderwijk.
De kantoren van het Streekarchivariaat zijn klaar voor gebruik, maar het depot is (tot op dit moment
van schrijven) nog niet in gebruik, vanwege ondeugdelijke luchtkwaliteit. De archiefstukken kunnen
nog niet geplaatst worden. Hopelijk zijn de problemen tijdens onze ALV opgelost.

Agenda:
1. Opening van de ALV door de voorzitter, Matty Moggré, en vaststelling van de agenda;
2. Notulen van de ALV van 20-04-2017, vaststellen;
3. Jaarverslag 2017, vaststellen;
4. Financieel verslag 2017, toelichting en verslag kascommissie, vaststelling jaarstukken;
5. Benoeming kascommissie 2019;
6. Begroting 2018, vaststellen;
7. Verkiezing bestuursleden, Matty Moggré en Karel Kok zijn aftredend. Beiden zijn herkiesbaar.
8. Verenigingsactiviteiten, o.a. 50 jaar Herderewich, logo.
9. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag graag indienen vóór 5 april bij de secretaris
10. Sluiting
PS De vergaderstukken, jaarverslagen e.a. kunt u vinden op de website van Herderewich:
www.herderewich.nl/activiteiten.html.
Graag zijn we bereid u de vergaderstukken toe te sturen. Neem dan even contact op met de
secretaris, via: secretaris@herderewich.nl of telefonisch: (0341) 42 68 47.

Het bestuur
25-2-2018

