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Betreft:

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en lezing 2017

Bijlagen:

Agenda Algemene Ledenvergadering 2017
Amstelveen, 20 februari 2017

Geachte leden,

Namens het bestuur van de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) nodig ik u uit voor de Algemene
Ledenvergadering 2017
Plaats
Datum
Tijdstip

: Verenigingsgebouw VHA, Orion 19A, Amstelveen
: 19 april 2017
: 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)

De agenda treft u aan in de bijlage bij deze uitnodiging. De notulen van de Algemene Ledenvergadering
2016, het jaarverslag 2016, het financieel verslag 2016, de begroting voor 2017 en het beleidsplan 20172020 liggen tijdens de vergadering voor u klaar.
Deze stukken worden u op aanvraag toegezonden, desgewenst vergezeld van een exemplaar van de
statuten en het huishoudelijk reglement. De jaarstukken zijn tevens te downloaden van de website van
de vereniging (www.historischamstelveen.nl).
Hieronder volgt de samenstelling van het huidige bestuur; achter de namen vindt u het jaar van
aantreden respectievelijk aftreden (statutair).
Rooster van aan- en aftreden
1. Mw. A.M. Brouwer-v.d. Wetering, voorzitter
2. Mw. M.D.M. van Munster, secretaris
3. Mw. H.J. Couturier-van Batenburg, penningmeester
4. Mw. E.A.M. Barlag - de Wit, bestuurslid
5. Mw. W.Chr. Pieterse, bestuurslid
6. Mw. A.M.W. Bulk-Bunschoten, bestuurslid algemeen
7. Dhr. W. J. Groeneweg, bestuurslid algemeen

2016-2019
2016-2019
2015-2018
2014-2017
2015-2018
2016-2019
2016-2019

Rooster van aan- en aftreden redactie
1. Dhr. G.J.M.J. Lindeman
2. Mw. M.D.M. van Munster
3. Dhr. W.J. Groeneweg

2015-2018
2015-2018
2014-2017
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Alle bovengenoemde personen treden conform artikel 11, lid 2 van de statuten en artikel 2, lid 1 van het
huishoudelijk reglement (bestuursleden) en artikel 5 van het huishoudelijk reglement (redactieleden) in
de genoemde jaren af en zijn terstond herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. Volgens het
rooster van aan- en aftreden treedt mevrouw E.A.M. Barlag - de Wit dit jaar periodiek af. Het bestuur
stelt voor dit bestuurslid voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen (punt 7 van de agenda).
Mevrouw H.J. Couturier-van Batenburg treedt deze algemene ledenvergadering tussentijds af als
penningmeester en bestuurslid.
Redactielid de heer W. Groeneweg treedt periodiek af en is terstond herkiesbaar voor een nieuwe
periode van drie jaar. Het bestuur stelt voor dit redactielid voor een nieuwe periode van drie jaar te
benoemen (punt 7 van de agenda).
Conform artikel 10, lid 2 van de statuten en artikel 1, lid 3 van het huishoudelijk reglement kan de
benoeming van bestuursleden plaatsvinden op voordracht van het bestuur of door ten minste 15 leden
voor elke vacature, mits deze kandidaatstelling uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de dag van de
Algemene Ledenvergadering schriftelijk is gemeld bij de secretaris.
Het bestuur stelt voor als nieuwe bestuursleden te benoemen de heer L. Barlag in de functie van
penningmeester en de heer J.A. Mellegers als bestuurslid algemeen (punt 7 van de agenda).
Hoogachtend,
namens het bestuur van de VHA,

M.D.M. van Munster, secretaris
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Bijlage 1: Agenda Algemene Ledenvergadering 2017

19.30

1. Opening

19.30

2. Mededelingen

19.35

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

19.40

4. Jaarverslag VHA 2016

19.45

5. Financieel verslag
- rekening over 2016
- balans ultimo 2016
- voorstel tot decharge van het bestuur door de kascommissie
- benoeming van de nieuwe kascommissie
- begroting 2017

19.55

6. Beleidsplan 2017-2020

20.05

7. Aan- en aftreden bestuurs- en redactieleden
 Aftredend volgens het rooster van aan- en aftreden en voor een nieuwe periode van
drie jaar herkiesbaar is bestuurslid mevrouw E.A.M. Barlag - de Wit. Het bestuur
stelt voor dit bestuurslid voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen.
 Aftredend volgens het rooster van aan- en aftreden en voor een nieuwe periode van
drie jaar herkiesbaar is redactielid de heer W. Groeneweg. Het bestuur stelt voor dit
redactielid voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen.
 Mevrouw H.J. Couturier-van Batenburg treedt tussentijds af als penningmeester en
bestuurslid.
 Het bestuur stelt voor als nieuwe bestuursleden te benoemen de heer L. Barlag in
de functie van penningmeester en de heer J.A. Mellegers als bestuurslid algemeen.

20.15

8. Rondvraag en sluiting van de Algemene Ledenvergadering 2017

20.20

Pauze

20.30

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering geeft mevrouw I. de Bruijn een lezing
over Anton Pieck.
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