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Aan de leden van Herderewich 
 
 

UITNODIGING EXPOSITIE EN DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING.  
 
Woensdagavond 14 april  
 

19.30 u – plm. 20.45 u EXPOSITIE.  
 

Hebt u oude gebruiksvoorwerpen? Eigenlijk heeft iedereen 
wel iets uit vroeger tijden: een kroontjespen, gereedschap, 
aardewerk, een archeologische vondst, etc. Vaak liggen deze 
voorwerpen ergens in een kast of op zolder. Ze zijn te leuk, te 
mooi om weg te gooien, maar ja.. wat kun je er mee? 
 
Kom het laten zien! 
 

Misschien weet u niet eens meer wat het is en waarvoor het gebruikt werd?  
Misschien wilt u er eigenlijk wel vanaf? Verkopen? Of weggeven?  
 
Het kan allemaal, op  de “gebruiksvoorwerpen-expositie”.  
 
Praat en puzzel met anderen over de geëxposeerde oude voorwerpen. 
 
We hopen dat er veel leden en niet-leden zijn, die iets mee zullen brengen. Graag van 
tevoren even aanmelden: secretaris@herderewich.nl. Bellen kan ook: 0341-426847 
   
 
Natuurlijk hebben we ook bezoekers nodig. 
Dus we nodigen alle leden uit de voorwerpen te  
bekijken en de vragen die er zijn op te lossen.  
 
Om plm. 21.00 u begint de ALV met het 
gebruikelijke programma.  

 
 
 

(voor de agenda even doorscrollen) 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:secretaris@herderewich.nl
mailto:secretaris@herderewich.nl


 

 

 
 
 
Agenda ALV: 
 
1.   Opening van de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter, Matty Moggré, en  
     vaststelling van de agenda; 
 
2.   Mededelingen van de secretaris; 
 
3.   Notulen van de ALV van 9 april 2019, vaststellen; 
 
4.   Jaarverslag 2019, toelichting en vaststellen; 
 
5.   Financieel verslag 2019, toelichting en verslag kascommissie, vaststelling jaarstukken; 
 
6.   Benoeming kascommissie 2021; 
 
7.   Begroting 2020, vaststellen;  
 
8.   Bestuurssamenstelling: 

Dennis Koning stopt als penningmeester en bestuurslid.  
Karel Kok is ook gestopt met zijn bestuurswerk, hij blijft wel graag het onderhoud van 
de Vischpoort uitvoeren, als huismeester. 
Er is dus een vacature voor penningmeester/ ledenadministrateur.  
Het bestuur hoopt dat hier spoedig in kan worden voorzien. 
John Wetzels is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar.  

 
9.   Activiteiten:  

Welke activiteiten vinden de leden belangrijk? 
Hoe wordt het Vittepraetje ontvangen? 
Informatie over “75 jaar vrijheid” en over activiteiten in het kader van “75 jaar 
bevrijding”. 
  

10.   Rondvraag; 
      Vragen voor de rondvraag graag vóór 5 april indienen bij de secretaris. 
 
11.  Sluiting. 
 
P.S. De vergaderstukken, jaarverslagen e.a. kunt u vanaf 12 maart vinden op de website van 
Herderewich: http://www.herderewich.nl/herderewich agenda.html 
 
Wij zijn graag bereid u de vergaderstukken toe te sturen. Neem dan even contact op met de 
secretaris, via: secretaris@herderewich.nl  of  telefonisch: 0341-426847 
 
 
Maart 2020 
Het bestuur 
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