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UITNODIGING JAARVERGADERING
Het Bestuur van Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale nodigt u hierbij met genoegen uit
voor de jaarvergadering op

Maandag 25 maart 2019
In de Conferentiezaal van Heemhuis Mariadal, Vincentiusstraat 7, Roosendaal
de jaarvergadering is alleen toegankelijk voor leden
Het bestuur stelt u deze avond het volgende programma voor:
19.00 uur zaal open en ondertekening presentielijst (koffie/thee bij binnenkomst wordt u in de
ontmoetingsruimte aangeboden door uw heemkundekring
19.30 uur aanvang jaarvergadering
20.30 uur korte pauze
21.00 uur aanvang na-programma
21.30 uur nazit in de ontmoetingsruimte
22.30 uur afsluiting van de avond
Agenda van de jaarvergadering
1 Opening door de vicevoorzitter , de heer Gé Nollen
2 Verslag van de jaarvergadering van 26 maart 2018
3 Jaarverslag van de activiteiten in 2018
4 Financieel verslag en jaarrekening over 2018/begroting 2019 door de penningmeester,
de heer Koos Caniëls met aansluitend verslag van de kascontrolecommissie
5 Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019
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6 Bestuursverkiezing. Dit jaar zijn aftredend de heer Peter Dekkers en
de heer Cees Talboom. Beide heren willen hun bestuursfunctie dit jaar beëindigen en
stellen zich derhalve niet meer herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor het komende jaar de bestuursfuncties van beide heren niet in te
vullen zodat het aantal bestuursleden 9 leden telt.
7. Mededelingen
8. Rondvraag
Toelichting agendapunt 4: In de algemene vergadering van 26 maart 2012 heeft u de
wens uitgesproken om de jaarrekening vooraf te kunnen inzien. U kunt dit verslag
opvragen bij onze penningmeester, de heer Koos Caniëls via email: j.j.caniëls@kpnmail.nl
of telefonisch via 0165 543 297. U krijgt dit verslag vervolgens toegestguurd.
Na sluiting van de vergadering volgt een korte pauze. Na de pauze biedt uw
Heemkundekring u nog een aanvullend programma aan.
U gaat genieten van de muzikale bijdrage van de Heren van Stramien onder leiding van
Joseph Dekkers.
Zij hebben speciaal voor deze avond een aantal gevarieerde liederen op het programma
staan die een mooie afsluiting zijn van deze vergadering.
Met vriendelijke groet,
Gé Nollen, vicevoorzitter

Ineke van Rijen-van Eekelen, secretaris

p.s. u kunt uw auto of fiets parkeren op het parkeerterrein van Mariadal, ingang t.o.
Vincentiusstraat 46. Let u bij het uitrijden met de auto vanaf het parkeerterrein op de
rijinrichting!
( fietsen mogen niet geparkeerd worden vóór het kloostergebouw)
Wilt u bij het verlaten van het klooster het kloostergebouw zo rustig mogelijk verlaten?
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Tijdens evenementen van de Heemkundekring is vaak een fotograaf van de
Heemkundekring aanwezig. De fotograaf maakt dan foto’s die mogelijk later op de
website gepubliceerd worden.
Mocht u bezwaar hebben dat u gefotografeerd wordt dan kunt u dit vooraf doorgeven
aan de fotograaf of aan één van onze bestuursleden.
In het kader van de AVG(Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn wij dan
verplicht hieraan gehoor te geven.
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