Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen nodigt u hierbij uit tot het bijwonen
van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 november om 19.00 uur in het muZEEum.
Evenals vorig jaar was het vanwege Covid-19 niet mogelijk de fysieke bijeenkomst eerder in het jaar te houden.
In verband met eventuele in het najaar geldende coronaregels is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt vóór 15 november as. via
het e-mailadres : aanmelden@vriendenmuzeeum.nl. Tevens verzoeken wij u hierbij uw adres, lidnummer, telefoonnummer
en/of e-mailadres te vermelden.
AGENDA
(NB: de hieronder genoemde verslagen kunt u downloaden via onze website: www.vriendenmuzeeum.nl)
1 : Opening
2 : Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2020.
3 : Ingekomen stukken
4 : Jaarverslagen 2020 van : a) penningmeester, b) secretaris, c) redactiecommissie Den Spiegel en d) activiteitencommissie.
5 : Kascommissie a) verslag kascommissie over boekjaar 2020
b) na goedkeuring door de leden volgt decharge bestuur en kascommissie
c) benoeming nieuwe kascommissie
6 : Activiteiten in 2021
7 : Bestuursmutatie: Aftredend en herkiesbaar is François Hulsbergen.
8 : De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
9 : Vacatures: De functie van penningmeester is vacant. Tevens zouden wij erg blij zijn met versterking van het bestuur.
10 : Rondvraag en sluiting.
Pauze om ongeveer 19.45 uur

Na de pauze, om 20.00 uur, volgt de lezing van de heer dr. Gerhard de Kok met als onderwerp:
“Vlissingen als hotspot van de Nederlandse slavenhandel”

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Vrienden

PS.

Wanneer onverhoopt wegens coronamaatregelen de ALV en de lezing niet door gaan, worden de leden die

zich aangemeld hebben hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Zie voor actuele informatie ook
onze website.
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