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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
woensdag 20 maart 2013
in “De Tibbe” , Kees de Haanstraat 73 te Sappemeer.
Aanvang : 20.00 uur.
AGENDA
1. Opening door de voorzitter, de heer J.Westerdiep
2. Ingekomen stukken / Mededelingen
3. Goedkeuring Notulen Algemene Vergadering 2012
4. Goedkeuring Jaarverslag 2012
5. Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2012
6. Verslag Kascommissie en benoeming leden Kascommissie
7. Goedkeuring Begroting 2013
8. Bestuursverkiezing : aftredend de heer O. Smit (niet herkiesbaar) en de heer
J. Westerdiep (herkiesbaar).
Als nieuw bestuurslid stellen wij voor: de heer J. Helmers.
Tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot de aanvang der vergadering.

9.Rondvraag
10. Sluiting
Bovengenoemde vergaderstukken voor de ledenvergadering liggen op 20 maart ter inzage.
Pauze
Na de pauze spreekt de heer ROELIE MEIJER van de ‘Werkgroep Préhistorie’ van het
Veenkoloniaal Museum over :

EXPERIMENTELE ARCHEOLOGIE :
werken met bepaalde materialen, b.v. steen, gewei, bot, hout, enz.
om te zien hoe er mee gewerkt kan zijn
en welke sporen dit achter laat op de materialen.
Aan de hand daarvan kan men dan concluderen
hoe e.e.a. in het verleden kan zijn gebruikt …

z.o.z 

CONTRIBUTIE 2013 :
Bijgesloten vindt U een acceptgiro, waarmee U op een eenvoudige wijze de jaarlijkse
bijdrage voor 2013 ad. € 20,-- kunt voldoen. Gaarne invullen :
Uw eigen Bank of Gironummer + Naam en Woonplaats (indien dit niet is ingevuld vindt
er door de bank/giro geen betaling plaats), Uw handtekening en bij de mededelingen
graag vermelden:
het volgnummer van de bijgevoegde acceptgiro : …………….. en/of
uw lidnummer : ……………..
Dezelfde procedure is van toepassing op onze gezinsleden, het te betalen bedrag
bedraagt dan : € 10,==.

CONTRIBUTIE GAARNE VOLDOEN VÓÓR 01 MEI 2013

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Historische Vereniging Hoogezand – Sappemeer e.o.,
en tot ziens in “De Tibbe” op onze Jaarvergadering op woensdag 20 maart aanstaande,
Wim A.H. Rozema, secretaris.
www.historische-vereniging-hs.nl
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