Het bestuur van de Historische Kring Baerne nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 13 oktober 2020
De vergadering zal worden gehouden in de Herberg van Paulus, Stationsweg 16 te Baarn.
Zaal open om 19.30 u, aanvang 20.00 u.
20.00 Opening door de voorzitter van de Historische Kring Baerne
20.15 Algemene ledenvergadering
De eerder geplande lezing van de heer G.H. Sijbolts vindt in verband met de coronacrisis geen
doorgang.
Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 maart 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Financieel jaarverslag 2019
6. Verslag kascontrolecommissie en décharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid
7. Benoeming kascontrolecommissie 2020
8. Begroting 2020
9. Bestuursmutaties
Aftredend en op eigen verzoek niet herkiesbaar:
- de heer M. van der Stoep, coördinator werkgroep Communicatie (per 10-06-2020).
Aftredend en herkiesbaar:
- de heer J. Baerends, voorzitter;
- de heer T. Hofstra, coördinator werkgroep Oude Begraafplaats;
- mevrouw Th. Kruidenier, algemeen bestuurslid;
Het bestuur stelt voor allen voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen.
Kandidaten kunnen – met ondersteuning van tenminste vijf leden – tot uiterlijk 12 oktober a.s.
schriftelijk worden aangemeld bij ondergetekende, postbus 326, 3740 AH Baarn.
10. Activiteitenkalender 2020
11. Rondvraag
12. Sluiting.
In verband met de coronacrisis zijn plaatsen voor deze vergadering beperkt. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk een plaats te reserveren via secretaris@historischekringbaerne.nl of M 06 42 495 309.
Toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst.
De jaarstukken kunnen vanaf 1 september a.s. worden afgehaald in de Oudheidkamer op woensdag en
zaterdag tijdens openingstijden. De jaarstukken zijn ook digitaal beschikbaar op
www.historischekringbaerne.nl/over-ons/jaarstukken.
Tot uiterlijk 7 oktober 2020 kunnen extra agendapunten voor deze vergadering door de leden worden
ingediend, via secretaris@historischekringbaerne.nl of M 06 42 495 309.
Ik hoop u op deze vergadering te mogen begroeten.
Jan Baerends, voorzitter

