Secre Secretariaat

tnv

W.A.H. Rozema, Noordersingel 24, 9601 CJ Hoogezand
tel: 0598- 394512, histverhosap@gmail.com
Bankrekening : NL42 INGB 0007 4533 26
tnv Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o.

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de
HISTORISCHE VERENIGING HOOGEZAND – SAPPEMEER e.o.,
welke gehouden zal worden op
dinsdag 24 maart 2015
in “De Tibbe”, Kees de Haanstraat 73 te Sappemeer.
Aanvang : 20.00 uur.
AGENDA HUISHOUDELIJK GEDEELTE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter, de heer M.M. Rietveldt
Ingekomen stukken / Mededelingen
Notulen Algemene Ledenvergadering 2014
Jaarverslag 2014
Financieel Jaarverslag 2014 met verslag kascommissie
Begroting 2015
Benoeming kascommissie 2016
Bestuursverkiezing:
De heer J.A.M. Helmers treedt op eigen verzoek terug als lid van het bestuur.
Het bestuur stelt voor deze vacature voorlopig niet in te vullen.
Mevrouw J.M. Tulp-Wolthuis is volgens rooster aftredend, maar herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor mevrouw J.M. Tulp-Wolthuis te herbenoemen.
De heer M.M. Rietveldt is volgens rooster aftredend, maar herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor de heer M.M. Rietveldt te herbenoemen.
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot de aanvang der vergadering.
9.
Rondvraag
10. Sluiting

CONTRIBUTIE 2015 :
In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangt u met ingang van heden geen acceptgirokaart meer.
Het gebruik van deze kaarten is door de banken afgeschaft, evenals ons vertrouwde
rekeningnummer.
U dient nu de contributie over te maken met uw eigen overschrijvingskaart of digitaal op ons nieuwe
rekeningnummer :

NL42 INGB 0007 4533 26
Contributie lid 2015
Contributie gezinslid 2015

Euro 20,00
Euro 10,00

Contributie gaarne voldoen vóór 1 mei 2015
door overboeking op bovenstaand bankrekeningnummer

Na het huishoudelijk gedeelte is er een boeiende lezing
door de heer Nick Kieft,
historicus en bestuurslid van de
Historische Kring Menterwolde, getiteld :

WILLEM ALBERT SCHOLTEN ,

de eerste Nederlandse multinational.


Om alvast te noteren : Zaterdag 23 mei 2015 …
…….. Excursie per bus naar Hooghoudt Groningen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
van de Historische Vereniging Hoogezand – Sappemeer e.o.,
en tot ziens in “De Tibbe”
op onze Jaarvergadering op dinsdag 24 maart aanstaande,
Wim A.H. Rozema, secretaris.
www.historische-vereniging-hs.nl
convoJV2015

