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     Schoorl, mei 2017 

 
Aan de ereleden, leden, donateurs en belangstellenden. 

Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 18 mei 2017 in de Blinkerd. 

Aanvang 20:00 uur.    

Agenda : 

1. Opening en mededelingen. 

2. Vaststellen van de agenda en eventuele toevoeging van binnengekomen agendapunten. 

3. Notulen van de laatst gehouden ledenvergadering d.d. 19 mei 2016. 

4. Verslag van de secretaris van het verenigingsjaar 2016/17. 

5. Verslag van de penningmeester van het boekjaar 2016 en de begroting 2017.  

Voorstel: verhoging van de contributie met € 2,00. Het minimum bedrag wordt dan € 15,00 per jaar. 

6. Verslag van de kascontrolecommissie. 

De heer Cees van Egmond  heeft de controle voor de tweede keer gedaan en treedt terug.  De heer 
Bob Vonhoff is kandidaat om hem op te volgen. De Heer Kees van der Zel kan nog 1 jaar aanblijven. 

7. Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie.  

8. Bestuursverkiezing. 

De huidige bestuurssamenstelling is: Voorzitter Ela Hulshoff, Secretaris Arian de Rijk, Penningmeester 
Abe IJssels, Henk Snip lid en Martien Mol lid. Martien Mol treedt reglementair af, maar is 
herkiesbaar. Het huidige bestuur blijft dus aan. Toch hoopt het bestuur dat nieuwe kandidaat 
bestuursleden zich melden. Om een programma te kunnen blijven bieden, zoals u dat van ons 
gewend bent, is versterking van het huidige bestuur zeer wenselijk. 

9. Redactiecommissie / uitgave periodiek. 

10. Programma en activiteiten voor de rest van dit verenigingsjaar. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting van de vergadering. Na een korte pauze is er een beeldpresentatie over Jan van Scorel. 

z.o.z. 
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Toelichting. 

o De verslagen van de agenda punten 3 en 4 worden u op verzoek toegestuurd. Bel daarvoor:  

o Arian de Rijk, tel. 5091486 of stuur een  e-mail  a.de.rijk2@kpnplanet.nl  

o Het financiële verslag, de begroting en de verslagen zijn ook in een beperkt aantal in de zaal 
aanwezig.  

o Als u iemand als introducé wilt meenemen is die ook van harte welkom, hij/zij heeft echter geen 
stemrecht. 

 

 

Na de pauze een beeldpresentatie over onze beroemde 16
e
 -

eeuwse assistent van de Paus, de intellectueel, schilder en 

waterbouwkundige Jan van Scorel. 

Presentatie door Jan Kapitein. 

 

Jan van Scorel 1495-1562 
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