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Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Vergadering van Leden die gehouden zal worden 
in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch.  
 
 
Agenda Algemene Vergadering van Leden Bond Heemschut, d.d. 16 juni 2017 
 
 
Locatie:   ‘s-Hertogenbosch, stadhuis, Markt 1 
Aanvang vergadering:   11.00-13.00 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. 
 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda van de Algemene Vergadering van Leden  
 
2.   Mededelingen 

 
3. Ingekomen stukken       BIJLAGEN 

  - Brief van mevr. C. v.d. Noort dd. 11 mei 2017 en reactie voorzitter dd. 20 mei 2017 
 - E-mail  van 24 leden dd. 1 juni jl. inzake de brief van de commissies Drenthe,  

   Limburg en Zuid-Holland dd. 2 april jl.   
- E-mail van mevr. E. Gorter namens de commissie Noord-Holland dd. 1 juni 

 
4. Verslag van de Algemene Vergadering van Leden van 3 juni 2016 

  Ter vaststelling.  
  Bijlagen: reacties van leden n.a.v. de ALV 2016 en het verslag BIJLAGEN 

   
  5.  Jaarverslag 2016        BIJLAGE 

      Ter vaststelling 
 
6. Jaarrekening 2016        BIJLAGEN 

   Ter vaststelling is de jaarrekening van de Bond Heemschut.  
 De jaarrekening van de Stichting Heemschut Hulpfonds is bijgevoegd ter informatie.                                                                                         

 
7. Verslag van de Rekencommissie      BIJLAGE 

 
8. Ambitienota         BIJLAGE 

  Ter bespreking 
 

9. Jaarplan 2017        BIJLAGE 
 Ter instemming 
 

10. Begroting 2017        BIJLAGE  
   Ter instemming  
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  11.   Benoemingen, herbenoemingen en aftreden: 
 

- Benoeming: op grond van artikel 5 lid 2 de heer P. Doolaard te benoemen als 
penningmeester a.i. 

- Benoeming: op grond van artikel 5 lid 2 mevrouw P. Voorthuijsen te benoemen 
namens de commissie Friesland als lid van het bestuur 

- Benoeming: op grond van artikel 5 lid 2 de heer D.J. van Duren te benoemen namens 
de commissie Gelderland als lid van het bestuur 

- Benoeming: op grond van artikel 5 lid 2 de heer W. Heijbroek te benoemen namens 
de commissie Zeeland als lid van het bestuur 

- Benoeming: op grond van artikel 5 lid 2 de heer F. van Gessel te benoemen namens 
de commissie Noord-Brabant als lid van het bestuur 

- Benoeming: op grond van artikel 5 lid 2 de heer G. Eshuis te benoemen namens de 
commissie Utrecht als lid van het bestuur 
 

- Herbenoemingen: op grond van artikel 5 lid 8 mevrouw E.A. van Duin als lid van het 
bestuur namens de commissie Groningen 

 
- Aftredend: geen aftredende bestuursleden. 

                                                            
12.  Rondvraag 

 
13.  Sluiting  
 
 
Aansluitend na 13.00 uur lunch en middagprogramma door ‘s-Hertogenbosch. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 

 
 
P.P. Bosch 
secretaris a.i. 


