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UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE LEDENVERGADERING VAN 18 FEBRUARI 2017 
 
 

Bij deze nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering welke zal 

worden gehouden op zaterdag 18 februari 2017 in 

Zalencentrum De Gracht aan de Marktstraat 1, 7041 AH te ’s-Heerenberg. 
 

 

Het programma: 
 

14:30 uur Ontvangst met koffie of thee 

14:45 uur Algemene Ledenvergadering 

16:00 uur Presentaties Veldwerkgroepen 

17:00 uur Boerenkoolmaaltijd (Moes met wos, spek en èèk) 
 

 

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

 

1. Opening door- en mededelingen van de voorzitter 

2. Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 13 februari 2016. * 

3. Verslag 2016 activiteitencommissie Heemkundekring Bergh* 

4. Financieel jaarverslag 2016 van de penningmeester* 

Begroting 2017 van de penningmeester* 

5. Verslag van de financiële onderzoekscommissie rekening en verantwoording 2015: de heren Henk 

Giezen (aftredend), Richard Berndsen en Raymond Cremer 

6. Toekomstige verhuizing Heemkundekring Bergh 

7. Bestuursmutaties: 

 Frits Frauenfelder, Robert Bennink en Renate Modderkolk zijn aftredend volgens rooster en 

stellen zich beschikbaar voor een volgende bestuursperiode 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

* De notulen van de jaarvergadering van 13 februari 2016 alsmede het concept jaarverslag 2016 kunnen 

op de website van de HKB geraadpleegd worden. 

 

Na afloop van de algemene ledenvergadering gaan we kijken en luisteren naar de presentaties van de Foto 

en Filmgroep en de Veldwerkgroepen.  Daarna gaan we rond 17:00 uur aan tafel voor het inmiddels 

vermaarde “bord moes”. 

 

Voor een bedrag van € 13,50 per persoon kunt u genieten van boerenkool met rookworst, verse worst, en 

spek met zuur. 

 

In dit bedrag is tevens 1 consumptie inbegrepen. Overige drankjes zijn voor eigen rekening. 

 

Om te kunnen bepalen hoeveel leden er zullen deelnemen aan de maaltijd verzoeken wij u vriendelijk het 

bedrag van € 13,50 per persoon vóór 11 februari 2017 over te maken op bankrekening  

NL08RABO0326687084 

http://www.heemkunde.nl/
http://www.berghapedia.nl/


   

Heden en verleden van het land van Bergh 

 
     Secretariaat p/a Stadsplein 70, 7041 JG te ’s-Heerenberg, Telefoon 06-44538888  

     E-Mail: info#@heemkunde.nl, Websites: www.heemkunde.nl – www.berghapedia.nl –   
     K.v.K. Nummer 40122932, Bankrekening IBAN NL08RABO0326687084 

 

t.n.v. Heemkundekring Bergh met vermelding van ‘JAARVERGADERING’ 

http://www.heemkunde.nl/
http://www.berghapedia.nl/

