Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Vergadering van Leden die gehouden zal worden
op 1 juni aanstaande.
Locatie: Oranjezaal van het Stadhuis, Hofplein 38, Leeuwarden.
Tijdstip: 11.00-12.15 uur
Voorafgaand aan de vergadering is er koffie en thee en bestaat gelegenheid tot het stellen van
vragen over de jaarrekening. De vragen kunnen worden gesteld tussen 10.30 en 11.00 uur aan de
penningmeester a.i.
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.
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 8 mei 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. 1 juni 2018
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken

BIJLAGE

4. Verslag van de Algemene Vergadering van Leden van 16 juni 2017

BIJLAGE

5. Jaarverslag 2017

BIJLAGE

6. Jaarrekening 2017

BIJLAGE

Ter vaststelling

Presentatie door de directie, mondeling. Schriftelijk verslag ter vaststelling.
Ter vaststelling is de jaarrekening van de Bond Heemschut.
De jaarrekening van de Stichting Heemschut Hulpfonds is
bijgevoegd ter informatie. De accountansverklaring en een extra
toelichting op de jaarrekening zijn tevens bijgevoegd ter informatie.
Tevens wordt voorts decharge gevraagd aan de leden.

7. Verslag van de Rekencommissie
8. Jaarplan 2018

BIJLAGE

9. Begroting 2018

BIJLAGE

Ter instemming
Ter instemming

11. Aftreden, Benoemingen, herbenoemingen
Aftredend zijn:

De heer F. Brugman (bestuurslid namens de cie. Noord-Holland)
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De heer W. Heijbroek (bestuurslid namens de cie. Zeeland)
Benoemingen:

Op grond van artikel 5 lid 2 van de statuten de heer H. Dirkx namens de commissie
Noord-Holland
Op grond van artikel 5 lid 2 van de statuten de heer A. Drijgers namens de commissie
Zeeland

Er zijn geen herbenoemingen.
12. Rondvraag
13. Sluiting
Namens het bestuur,
P.P. Bosch

secretaris a.i.
Aansluitend vindt conform art 14 van de statuten een Algemene Vergadering van Leden plaats
ten behoeve van wijziging van de statuten van de vereniging.
NB: tijdens de AVL worden geluidsopnames gemaakt t.b.v. het opstellen van de notulen.
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