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                                                                                                                                                 Borne, 8 januari 2023                                    
Geachte leden,                                                                              
                                                                                                                           
Hierbij nodigen wij u uit voor onze komende ledenavond, die uit twee delen zal bestaan, te weten:    
                          -  De Algemene ledenvergadering betrekking hebbende op het jaar 2022;  
                          -  Een lezing door Henk Woolderink.     
                                          
 
                             Deze  ledenavond  wordt   2 februari 2023   gehouden 
                                          in de Stefanshof  en begint om  19.30  uur. 
 
Algemene Ledenvergadering  
 
1.  Opening door de voorzitter Annemarie Haak. 
2.  Notulen van de vorige algemene ledenvergaderingen  d.d. 6 april 2022 en 19 oktober 2022.  
3.  Jaarverslag 2022 opgesteld door de secretaris namens het bestuur. 
4.  Financieel overzicht 2022, met aansluitend de Begroting voor 2023  (e.e.a. opgesteld door de 

penningmeester, die U de cijfers op het doek zal projecteren en zal toelichten). 
5.  Verslag van de kascommissie (de heren B. Haarhuis  en F. Nijkamp) over het boekjaar 2022. 
      Aansluitend de benoeming van een kascommissie voor het jaar 2023. 
6.  Wijziging van de statuten 

- de nieuwe statuten liggen, conform art 21.2 van de oude statuten, ter inzage bij bestuurslid Erik 
Mijnheer, Zwenkgras 10, 7623 EB Borne, tel. 06-50618123.                                                                                       
De nieuwe Statuten zullen u ook per mail worden toegezonden. 

      - toelichting op de nieuwe statuten door Erik Mijnheer 
      - vaststellen van het aantal aanwezigen. Conform artikel 21.3 van de oude statuten 
      - stemming bij twee/derde aanwezigheid van alle leden, is dat aantal niet aanwezig dan zal er een    

nieuwe oproep volgen binnen vier weken. De nieuwe statuten worden u per mail toegezonden. 
7.  Bestuur  De bestuursleden Frank Mars, Harrie Rouhof en Leo Bult hebben aangegeven hun taken als 

bestuurslid te willen neerleggen. Van hen zal afscheid worden genomen.    
8.  Nieuwe bestuursleden, met als taken bijv. coördinatie H.I.P. of leider Schrijverscollectief.                                                                                                                             
8.  Wat verder ter tafel komt, met aansluitend de rondvraag voor de aanwezige leden. 
9.  Sluiting van de algemene ledenvergadering door de voorzitter, waarna er een pauze wordt gehouden. 
 
De bijeenkomst zal worden voortgezet met een lezing van Henk Woolderink. 
 
(De notulen van de alg. ledenvergaderingen d.d.  6 april 2022 en 19 oktober 2022, het jaarverslag van 2022 
kunt u vinden op www. Heemkundeborne.nl. Tevens zullen een aantal exemplaren een uur voorafgaand 
aan de vergadering voor een ieder gereed  liggen. De financiële cijfers zullen tevens  een uur voorafgaand 
aan de vergadering aan ieder, die hiervoor belangstelling heeft, worden uitgereikt. Deze stukken zijn 
genummerd. Ze zullen aan het eind van de vergadering weer worden ingenomen) 
Ook de ”gewijzigde” statuten kunt u vinden op de website www.Heemkundeborne.nl. 
                                                                                                                                                                                                                                                           
Wij hopen velen van u te mogen begroeten.                                                                       
 
Namens  het bestuur,  
met vriendelijk groet, 
A.M. Velthuis (secretaris)                                                                                             


