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                                          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 18 mei 2022 om 19.00 uur in het muZEEum (Pakhuizen) 
 
In 2021 kon de Algemene Ledenvergadering niet doorgaan vanwege Covid-19. Wanneer u dit leest ziet het er naar uit dat de 
vergadering dit jaar –hopelijk- wel plaats kan vinden.  Deze ALV betreft de jaren 2020 en 2021. 
 

AGENDA 
 
1 : Opening; korte terugblik. 
 
2 : Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2020 (in 2021 is er geen ALV geweest). 
 
3 : Ingekomen stukken: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen(WBTR) en Ultimate Beneficial Owner (UBO) 
 
4 :  Jaarverslagen 2020 en 2021 van:  a) penningmeester,  b) secretaris,  c) redactiecommissie Den Spiegel en d) 
       activiteitencommissie   
     (NB: de hierboven genoemde verslagen kunt u in mei downloaden via onze website: www.vriendenmuzeeum.nl) 
 
5 : Kascommissie  a) verslag kascommissie over boekjaar 2020 en boekjaar 2021  
                                 b) na goedkeuring door de leden volgt decharge bestuur en kascommissie  
                                 c) benoeming nieuwe kascommissie 
 
 6 : Activiteiten in 2021 
 
7 :  Bestuursmutaties:  Aftredend ( in 2021) en herkiesbaar is François Hulsbergen. 
       De heer Peter Kruizinga heeft zich aangemeld als kandidaat-bestuurslid.  
       Nagekomen bericht: Recentelijk heeft de heer Martin Dekker laten weten het penningmeesterschap van François  
       Hulsbergen te willen overnemen.     
       Het bestuur stelt de leden voor de heer Kruizinga te benoemen als bestuurslid en de heer Dekker als penningmeester.  
       Eventuele andere kandidaten kunnen zich ten minste 7 dagen vóór de ALV schriftelijk bij het bestuur opgeven.  
       
8  : Vacatures: De functie van penningmeester is vacant.  
  
9  : Rondvraag en sluiting. 
 
                                                              Pauze om ongeveer 19.45 uur 
 
Na de pauze, om 20.15 uur, komt de heer Peter van Druenen, u allen bekend, aan het woord en vertelt welke opmerkelijke 
gebeurtenis er in 1572 in Vlissingen plaats vond… 
 

                                            “ Vlissingen was ècht wel de eerste!” 
 
Met vriendelijke groet en graag tot ziens, 
 
Het bestuur van de Vrienden 
 
Graag aanmelden vóór 1 mei 2022 via het e-mailadres : aanmelden@vriendenmuzeeum.nl.  
Tevens verzoeken wij u hierbij uw adres, lidnummer, telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden, zodat wij u snel op de 
hoogte kunnen brengen mochten er onverhoopt weer beperkende maatregelen afgekondigd worden.  
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