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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Harderwijk, februari 2019

Geacht lid,

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op
dinsdag 9 april a.s., in de Vischafslag, Havendijk 13

Programma:
19.30-19.45 uur: inloop en koffie of thee.
19.45 welkom
19.50 uur: informatie over de Vischafslag, het “mijnen”, de botters, etc. door bestuur/
vrijwilligers van de Vischafslag.
20.15-20.45 uur: pauze en gelegenheid in de Vischafslag rond te kijken
20.45 uur: Corien van der Meulen, directeur Stadsmuseum, geeft een toelichting op de plannen
om het deel over de Harderwijker historie te vernieuwen.
21.00 uur: Algemene Ledenvergadering

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Agenda: z.o.z

bezoekadres De Vischpoort, Schapenhoek 9, 3841 BE Harderwijk
kvk 40094224 bank NL93 INGB 0003 0361 92 t.n.v. Herderewich

Agenda ALV 2019

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
2. Vaststellen notulen ALV van 11 april 2018
3. Vaststellen jaarverslag 2018
4. Financieel verslag 2018, toelichting en verslag kascommissie, vaststelling financieel verslag.
5. Benoeming kascommissie 2020
6. Begroting 2019, vaststellen.
7. Verkiezing bestuursleden
Leen Karssen is, volgens rooster, aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur draagt de volgende personen ter benoeming tot lid het van het bestuur voor:
•

Jan Ruijne, tevens lid van de redactie van het Vittepraetje

•

Dennis Koning, nieuwe penningmeester als opvolger van Karel Kok die te kennen heeft
gegeven het penningmeesterschap te willen beëindigen.

Leden kunnen zich tegenkandidaat stellen of namen indienen vóór 3 april.
8. Mededelingen bestuur en nieuws van de vereniging, verenigingsactiviteiten
9. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag graag indienen voor 3 april bij de secretaris.
10. Sluiting.
De vergaderstukken zijn te vinden op de website: www.herderewich.nl/activiteiten
Op aanvraag worden de vergaderstukken toegestuurd. Neem dan even contact op met de
secretaris via: secretaris@herderewich.nl of telefonisch: 0341-426847
In maart verschijnt er nog een digitale nieuwsbrief, jaargang 5, nr. 2 met de vergaderstukken als
bijlage. Ontvangt u geen nieuwsbrief? Geef uw emailadres dan z.s.m. door aan de secretaris of
ledenadministratie.
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