Online Algemene ledenvergadering 2021
zaterdag 17 april om 11.00 uur
Digitaal via Zoom verbinding
Geachte leden,
Ook dit jaar is het organiseren van een fysieke Algemene ledenvergadering helaas nog niet mogelijk
door de COVID-19 maatregelen en de 1,5 meter samenleving. Daarom wordt u hierbij opnieuw van
harte uitgenodigd voor de online vergadering, en wel op zaterdag 17 april 2021.
Het zal weer een ‘’kale’’ ledenvergadering worden, d.w.z. niet gekoppeld aan een excursie. Natuurlijk
hopen we dat u ondertussen met volle teugen geniet van het brede aanbod van digitale uitjes, zoals
gepresenteerd in de afgelopen uitgaves van Vlam!. Wij kijken uit naar een nieuw verenigingsjaar, met
hopelijk snel weer vele fysieke uitstapjes en ontmoetingen!

Nederlandse Vereniging van Vrienden
van Ceramiek en Glas
www.vormenuitvuur.nl
ledenadministratie@vormenuitvuur.nl
penningmeester@vormenuitvuur.nl

De ALV vindt plaats op zaterdag 17 april 2021 om 11.00 uur. Wilt u digitaal aanwezig zijn en uw stem
laten gelden? Geef u dan vóór 10 april op via: ledenadministratie@vormenuitvuur.nl. U ontvangt
dan enkele dagen van tevoren een link om deel te nemen.
Aan de binnenzijde van deze uitnodiging vindt u alvast de agenda. Een aantal agendapunten komt
in stemming, andere zijn ter kennisneming.
De notulen van de jaarvergadering 2020 en de begroting 2021 vindt u op de website
www.vormenuitvuur.nl.

+31 (0)6 82 45 35 83 (op werkdagen van 9.00-17.00)
De jaarrekening 2020 kunt u opvragen via penningmeester@vormenuitvuur.nl. Bent u niet in de ge						

legenheid om elektronisch deel te nemen dan kunt u tot 5 april een papieren stemformulier aanvragen via de verenigingstelefoon 06 82 45 35 83 (werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur).
Uw deelname aan de vergadering wordt zeer op prijs gesteld. Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen door te bellen of een e-mail te sturen aan de ledenadministratie.
Namens het bestuur,
Anna Koldeweij en Anniek Manshanden

Agenda Algemene ledenvergadering
1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.		
Ingekomen stukken en mededelingen
4.		
Goedkeuring notulen Algemene ledenvergadering 18 juli 2020
5.

12.

Benoeming kascommissie 2021 					

13.

Rooster van aftreden

		
		
		
(stemmen)

Verslag over 2020
					

6.		
Behandeling jaarrekening 2020
7.		
Verslag van de kascommissie
8.

Vaststelling jaarrekening 2020 				(stemmen)

Eerste keer in functie

Aftreden

Benoembaar

Na herbenoeming

Roosmarijn van Beemen		 21-06-2014		2023		 nee		

n.v.t.

Cees Broekhof			 21-06-2014		2023		 nee		

n.v.t.

Anna Koldeweij

9.		
Decharge van het bestuur 				(stemmen)
10.

(stemmen)
De heer M.V. van Balen is herbenoembaar voor een tweede termijn.
Daarnaast stelt de heer H.M.J. Goldschmidt zich kandidaat als nieuw kascommissielid.
De heer W. de Bruijn stelt zich kandidaat als reserve kascommissielid.

		 06-06-2015		2021		

ja		 3e termijn

Marijke Top				 06-06-2015		2021		 nee		

Vaststelling begroting 2021 				(stemmen)

11.		
Contributie 2022 				(stemmen)
				Het bestuur stelt voor om de contributie 2022 als volgt vast te stellen:

n.v.t.

Anniek Manshanden			 25-06-2016		2022		

ja		 3e termijn

Willem Steenkamp			 25-06-2016		2022		

ja		 3e termijn

		Particulieren
			Nederland/België			€ 50,00
			 Studenten Nederland/België		€ 25,00
			 Overig binnen Europa

€ 65,00

			 Buiten Europa		

€ 75,00

14.

Bestuurssamenstelling 					

15.

Rondvraag en sluiting

		
		
		

(stemmen)

Anna Koldeweij treedt af en is herbenoembaar.
Marijke Top treedt af en is niet herbenoembaar.
Het bestuur stelt voor om Anna Koldeweij te herbenoemen.

		Musea, bibliotheken, verenigingen en andere rechtspersonen
			 Binnen Europa		

€ 70,00

			 Buiten Europa		

€ 80,00

			 Bovenvermelde tarieven zijn voor particulieren binnen de EU incl. 9 % BTW

Nederlandse Vereniging van Vrienden
van Ceramiek en Glas

