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        AGENDA AVL 17 JANUARI 2020 
 
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Vergadering van Leden die gehouden zal worden op 
vrijdag 17 januari 2020.  

 
Locatie: Houtzaagmolen De Ster, Molenpark 3, 3531 ET Utrecht 

Tijdstip: 15.00-16.00 uur, aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst. 
 

Leden van de vereniging die niet ter AVL kunnen of willen komen hebben de mogelijkheid een ander 
lid te machtigen met een volmacht. Een modelformulier is verkrijgbaar via het landelijk bureau.  
Let op: ieder aanwezig lid kan maximaal 1 volmacht indienen. 
 
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf heden te raadplegen op www.heemschut.nl; diegenen 

die een geprinte versie willen ontvangen kunnen contact opnemen met het landelijk bureau. 
 

Agenda Algemene Vergadering van Leden Bond Heemschut, d.d. 7 januari 2020 

 
1.  Opening en vaststelling van de agenda 

 
2.  Mededelingen 

  
3.  Ingekomen stukken 

 

4.    Verslag van de Algemene Vergadering van Leden van 28 juni 2019   BIJLAGE  
Ter vaststelling.  

       
5.  Aftreden en benoemingen 

- De heer Peter Doolaard treedt af als penningmeester 
 
Op voordracht van de Raad van Toezicht krachtens artikel 5, lid 3 onder a. wordt voorgedragen  

als bestuurslid: 
- De heer Ben van der Maat in de functie van penningmeester  

  
 Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten wordt voorgedragen als lid van de Raad van 

Toezicht: 

- De heer Chris van Oordt namens de commissie Zuid-Holland 
- De heer Frans Schouten namens de commissie Drenthe 

 
    6.   Beleidsplan 2020-2023        BIJLAGE 

Het vigerende beleidsplan 2015-2018 is in de AVL van 28 juni 2019 met een jaar verlengd. 
Ten aanzien van het concept beleidsplan wordt uw input gevraagd. Vaststelling zal plaats 
vinden in de reguliere AVL op vrijdag 12 juni 2020. 

 
   7.   Rondvraag  

 

 8.  Sluiting  
 

Namens het bestuur,  
Henk Dirkx, secretaris 

 
NB: tijdens de AVL worden geluidsopnames gemaakt t.b.v. het opstellen van de notulen. Door aanwezigheid bij de AVL geeft  

u aan geen bezwaar te hebben tegen het maken van foto-opnamen voor gebruik in onze media. 
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