Vereniging voor Molinologie in Nederland en Vlaanderen
Website: www.molenkunde.eu voor de laatste info en
deze convocatie + bijlagen
Lede, 6 november 2021.

Secretariaat: Don Werts
secretariaat@molenkunde.eu

Uitnodiging Najaarsvergadering 2021
Donderdagavond 25 november 2021 20:00 uur Jitsi-meeting
Geachte leden
Gezien de huidige Coronasituatie is het wederom niet
mogelijk een najaarsbijeenkomst te organiseren. Het
bestuur nodigt u allen uit voor de Algemene
Ledenvergadering (ALV) welke digitaal gehouden zal
worden op donderdag 25 november om 20:00 uur. Er
zal een proef-inlogsessie gehouden worden op
woensdag 24 november om 20:00 uur.

Aanmelding
Leden worden verzocht zich vooraf aan te melden
(secretariaat@molenkunde.eu). U krijgt dan ook een
uitnodiging voor de proefsessie om te controleren of
alle digitale programma’s en apparatuur werken.
Het bestuur

Algemene Ledenvergadering 2020
De notulen van de ALV van 12 november 2020 (bijlage
1) worden voor de vergadering gemaild, evenals de
andere stukken.

Agenda Ledenvergadering: 20:00 – 21:30 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening
Mededelingen
Vaststelling agenda
Verslag ledenvergadering 12 november 2020 via digitale Jitsi meeting. Zie bijlage 1.
Jaarverslag 2019-2020. Zie bijlage 2.
Financieel verslag over het boekjaar 1 sep. 2020 – 31 aug. 2021 en begroting 2021-2022. Zie
bijlage 3.
Rapportage kascommissie, decharge bestuur en aanstelling nieuwe kascommissie
Wijzigingen bestuur: de voorzitter en secretaris zijn herkiesbaar na een periode van 4 jaar (bijlage
4). We zoeken nog steeds uitbreiding in het bestuur. Kandidaten kunnen zich melden middels
bijlage 5.
Actuele zaken (o.a. I.J. de Kramerprijs)
Molinologie: evaluatie en toelichting voordeelcontract
Vaststelling contributie voor 2022, artikel 8, lid 2 van de statuten
Stichting Steunfonds TIMS, status door bestuur van de stichting
TIMS activiteiten door Robbert Verkerk
Rondvraag
Sluiting rond 21:30

Bijlagen: voor deze Algemene Ledenvergadering
1. Verslag ledenvergadering 2020 (digitaal / Jitsi Meeting).
2. Jaarverslag periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021
3. Financieel Jaarverslag periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 (na goedkeuring kascommissie).
4. Rooster van aftreden.
5. Kandidaatstelling bestuurslid
Bijlage(n) 1 wordt/worden nagestuurd. De bijlagen verschijnen ook op onze website www.molenkunde.eu
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