Vereniging voor Molinologie in Nederland en Vlaanderen
Secretariaat: Don Werts
secretariaat@molenkunde.eu

Website: www.molenkunde.eu voor de laatste info en
deze convocatie + bijlagen
Lede, 10 oktober 2019.

Uitnodiging Najaarsbijeenkomst 2019
Zaterdag 23 november 2019 in Eerbeek (tussen Apeldoorn en Arnhem) bij de Korenmolen
Locatie: Kanaalweg 3, 6961 LW Eerbeek, Nederland (tel +0313 - 651331)
Zaal is open vanaf 10.00 uur en de ledenvergadering begint om 10.30 uur.
Geachte leden en abonnees,
Het bestuur nodigt u allen uit voor de najaarsbijeenkomst
2019, die bestaat uit de Algemene Ledenvergadering
(ALV), en een namiddagprogramma met als agenda een
fotoverslag van het door TIMS Duitsland georganiseerde
Symposium te Berlijn, met aandacht voor de pretour in
Sachsen en de posttoer in Niedersachsen. Gevolgd door
een bezoek aan de papiermolen en een bezoek aan de
oliemolen.
Algemene Ledenvergadering
De notulen van de ALV van 24 november 2018 worden
in november toegestuurd.
Kosten
Leden en abonnees, die uitsluitend de ledenvergadering
bijwonen en niet aan de lunch en de presentaties
deelnemen, moeten zich wel aanmelden maar betalen
voor hun aanwezigheid geen kosten. Tijdens de ALV
worden koffie/thee gratis verstrekt.
NB. Abonnees zijn tijdens de ALV toehoorders en hebben
geen stemrecht.
De deelnameprijs voor de gehele dag is vastgesteld op
€ 27,00- voor leden en op € 30,00,- voor overigen. De
kosten omvatten koffie/thee en een lunch. Ook de overige
organisatiekosten zijn in dit bedrag begrepen.

Actie 2: Betaling
Deelnemers dienen het bedrag vóór 15 november
2019 over te maken onder vermelding van:
‘Uw NAAM, POSTNR en EERBEEK2019’
naar: IBAN: NL96INGB0006104927 BIC: INGBNL2A
van TIMS NEDERLAND.

Buitenlandse leden van buiten de eurozone, kunnen
contant betalen aan bestuursleden ter plaatse bij
aanvang van de najaarsbijeenkomst.
Bereikbaarheid:
Info voor treinreizigers:
Het dichtste station treft u in Dieren. Indien
gewenst kan er vanaf Dieren vervoer worden
geregeld. Voor de bereikbaarheid van Dieren
raadpleegt u best: https://www.ns.nl/reisplanner#/
Parkeren in Eerbeek: Dat is geen probleem. U kunt
parkeren bij de molen.
Deelname avonddiner:
Lokatie: bistro De Bron ligt op 5,1 km (6 minuutjes
met auto). Zie https://www.bistrodebron.nl/dinerkaart/
Na afloop van het namiddagprogramma kunnen
belangstellenden voor eigen rekening een
gemeenschappelijke maaltijd gebruiken: er wordt o.a.
een driegangen menu aangeboden voor een bedrag van
27,95.

Aanmelden bestaat uit 2 acties:
Actie 1: Aanmelding
Kan tot en met 15 november 2019 bij voorkeur via pagina
http://www.molenkunde.eu/vereniging.html
‘aanmelden
jaarvergadering ’ of via e-mail dan wel telefonisch of door een
kaartje te sturen aan het secretariaat met vermelding van:
NAAM, AANTAL, VEGETARISCH (Ja/Nee) en tot slot
DINER indien u ’s avonds na afloop van het
middagprogramma daaraan deelneemt. Bij aanmelden ook
aangeven hoe men komt (auto of trein).
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U wordt verzocht uw belangstelling voor meeeten bij aanmelding alvast kenbaar te maken.
Naast leden en abonnees zijn overige geïnteresseerden van harte welkom.
Het bestuur

Programma
10.00 u: zaal open, koffie/ thee met koek
10.00 u: aankomst trein/bus
10.30 u: jaarvergadering TIMS Nederland en Vlaanderen
12.00 u: sluiting vergadering
12:00 – 13:00 lunch

Agenda Ledenvergadering: 10.30 – 12.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening
Mededelingen
Vaststelling agenda
Verslag ledenvergadering 24 november 2018 in Sonsbeek. Zie bijlage 1.
Jaarverslag 2018-2019. Zie bijlage 2.
Financieel verslag over het boekjaar 1 sep. 2018 – 31 aug. 2019 en begroting 2019-2011. Zie
bijlage 3.
Rapportage kascommissie, decharge bestuur en aanstelling nieuwe kascommissie
Actuele zaken
Mutaties bestuur
Volgens het rooster treedt af, Eddy De Saedeleer en Henk Thomas: Zie bijlage 4.
Verkiezing van tenminste (twee) nieuwe bestuursleden. Zie bijlage 5.
Molinologie: evaluatie en bepalen prijszetting + portokosten.
Vaststelling contributie voor 2020, artikel 8, lid 2 van de statuten
I.J. de Kramerprijs
Stichting Steunfonds TIMS, status door bestuur stichting
TIMS activiteiten door Robbert Verkerk
Rondvraag
Sluiting rond 12.00

Bijlagen: voor deze Algemene Ledenvergadering
1. Verslag ledenvergadering 2018 (Sonsbeek).
2. Jaarverslag periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019
3. Financieel Jaarverslag periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 (na goedkeuring kascommissie).
4. Rooster van aftreden.
5. Kandidaatstelling bestuurslid
Bijlagen: worden nagestuurd.

Lunch 12:00 -13:00 (Tomatensoep, luxe belegde broodjes, jus d’orange,
koffie/thee)

Thematische deel: 13:00 – 17:00
 13:00 – 14:00 E. De Saedeleer: TIMS Symposium 2019 – Berlijn (inclusief pre- en posttoer)
 14:00 – 15:00 Bezoek papiermolen
 15:00 – 15:15 koffiebreak
 15:15 – 16:30 Bezoek oliemolen

Dit programma staat open voor elke geïnteresseerde deelnemer.

