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Algemene Ledenvergadering 7 maart 2019
Graag nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de
Historische Vereniging Winsum-Obergum, die gehouden zal worden op: donderdag 7 maart 2018 in
Zalencentrum De Hoogte, Kerkpad 8 te Obergum, aanvang 20.00 uur. Alle bijlagen worden per email
toegezonden. Tevens zijn ze op onze website www.winshem.nl te vinden. Mocht u de bijlagen op papier
per post willen ontvangen, neem dan contact op met de secretaris.
De Agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
1. Opening.
2. Mededelingen van het bestuur.
3. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering van 17 september 2018 (bijlage1).
4. Jaarverslag secretariaat 2018 (Bijlage 2).
5. Financieel overzicht 2018 en begroting 2019 (Bijlage 3).
6. Verslag van de kascommissie.
6.a. Verkiezing lid kascommissie. De kascommissie wordt gevormd door de heren
H. Zwerver en H. van Marum. De heer H. Zwerver is dit jaar aftredend.
PAUZE
7. Beleidsvoornemens bestuur HVWO ANNO 2019 Beleidsplan (Bijlage 4).
8. Bestuurssamenstelling/bestuurswisseling:
- mevr. Maaike Peters heeft tijdens de vergadering van 17 september 2018 aangegeven interesse te
hebben in een bestuursfunctie. Hiervoor heeft zij vanaf oktober 2018 tot heden in het bestuur ervaring
opgedaan, zodanig dat zij nu definitief tot het bestuur wil toetreden.
Als bestuur stellen wij u dan ook voor Maaike te benoemen als algemeen bestuurslid.
- Ida van der Molen heeft aangeven te willen stoppen als penningmeester, maar wil wel als algemeen lid
aanblijven. Als bestuur stellen wij voor om Ida als algemeen lid weer te willen benoemen en dhr. T. van
Dijken te benoemen in de functie van penningmeester. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot
1 maart a.s. schriftelijk/telefonisch aanmelden bij het secretariaat van onze vereniging.
Nog de volgende bestuurswisseling: Joop Haak is gestopt als adjunct, maar wil als algemeen lid blijven en
hij wordt als adjunct opgevolgd door Jaap Wolters, die algemeen lid was.
Dat betekent dat bij goedkeuring de samenstelling van het bestuur er als volgt zal uitzien:
- Voorzitter: Romke Visser, adjunct: Jaap Wolters, secretaris: Henk Wolters,
penningmeester: Tiemen van Dijken, algemeen lid: Ida van der Molen, algemeen lid: Fenna Garst,
algemeen lid: Clemens Tersteeg, algemeen lid: Joop Haak en algemeen lid: Maaike Peters.
9. Animatie 3D film “Het verleden van Winsum” plus een aantal Borgen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Namens het bestuur,
Henk Wolters, secretaris tel. 06-23672464

