
Agenda

Algemene Ledenvergadering op 15 juni 2016

1 Opening

2 Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2015* 

3 Mededelingen 

4 Jaarverslag secretaris * (ter kennisneming)

5 Jaarverslag penningmeester *  (ter goedkeuring)
Verslag kascommissie*
Benoemen nieuwe kascommissie
Decharge penningmeester 

6 Voorstel verhoging contributie*

7 Begroting 2016 * (ter kennisneming)

8 Bijdrage van Peter Schoon, directeur Dordrechts Museum

9 Rondvraag

10 Herbenoeming zittend bestuurslid**
Mevrouw Kitty van Hoorn-van Dam is aangetreden op 27 juni 2012. Haar eerste termijn
van 4 jaar zit er dus op. Op grond van artikel 8, tweede lid, van de statuten is zij opnieuw
benoembaar voor een periode van 4 jaar. Zij is daartoe bereid. Het bestuur stelt u voor
mevrouw Van Hoorn te benoemen. 

11 Aftreden bestuursleden en benoemen nieuwe bestuursleden**
Mevrouw Joanneke van Benthem- den Bakker  maakt sinds juni 2008 deel uit van he
bestuur met als aandachtsgebied sponsoren. Zij vindt het na 8 jaar tijd om haar bestuurs-
functie neer te leggen en plaats te maken voor nieuw bloed. Mevrouw Geesken
Bloemendal – ter Horst maakt sinds juli 2004 deel uit van het bestuur en is sinds 2009
voorzitter. Op grond van de statuten kan zij niet opnieuw worden benoemd. De vacante
portefeuille public relations en ledenwerving werd de laatste jaren door haar waargeno-
men. Het bestuur stelt u voor deze vacature nu weer in te vullen; het heeft mevrouw
Neeltje Mooy bereid gevonden deze taak op zich te nemen en stelt u voor haar te benoe-
men tot bestuurslid. Het bestuur heeft de heer Jasper Meijer bereid gevonden de functie
van voorzitter op zich te nemen en stelt u voor, gelet op artikel 7, derde lid, van de statu-
ten, de heer Meijer te benoemen als voorzitter.  

12 Afscheid afgetreden bestuursleden
Joanneke van Benthem-den Bakker en Geesken Bloemendal-ter Horst

13 Muzikale afsluiting met  Dichterbij 

Hebt u vragen voor de rondvraag? Stuur ze vooraf naar het bestuur, zodat het zich kan
voorbereiden. 

 

*De met een * gemarkeerde stukken vindt u op de website.

**Overeenkomstig artikel 8, derde lid, van de statuten wijst het bestuur erop dat leden van VDM tot
10 dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk namen van andere kandidaten kunnen
opgeven. Deze opgave moet zijn voorzien van de handtekening van tenminste tien leden en van de
akkoordverklaring van de betreffende kandidaat. 


