
Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen 

Postbus 4002  

3130 KA Vlaardingen 

Tel: 010 4348722 

E-mail: vrienden@museumvlaardingen.nl 

Website: www.museumvlaardingen.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering  

Plaats:   Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54 te Vlaardingen  
Datum:   Donderdag 11 april 2019 
Aanvang:   20.00 uur 

 
1. Opening en vaststellen agenda extra 10a mededelingen MVL en Balder 

1a ingekomen stuk Gera over tijd van aanvang 

2. Notulen van de ALV van 19 april 2018 en van  

21 maart 2019 1)  deze bij agendapunt 9 

3.  Jaarverslag 2018 van de secretaris 2) aantal woordenboeken opgehaald en aantal 

nog niet opgehaald; 1 juli de deadline  

4.  Financieel verslag 2018 van de penningmeester 3) 

5.  Verslag van de kascontrolecommissie jaarrekening 2018 met voorstel tot decharge 

van het bestuur 

6. Toelichting op de jaarrekening 2018 + vaststelling 

7. Toelichting op de begroting 2019 + vaststelling 

8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie  

9. Bespreking wijziging van de statuten - zie verslag ALV 21 maart 2019  

10. Verkiezing bestuursleden:  

Aftredend zijn Marja Tiemens-Idzinga en Willem Zwikker.  

Beide zijn herkiesbaar. Ex Stat. Art 8:5  

10a mededelingen MVL en Balder 

11. Rondvraag   

12. Sluiting  

Toelichting op de agenda van de ALV 11 april 2019. 
Deze uitnodiging en agenda staan vermeld op de website van de Vrienden van Museum 
Vlaardingen. 
Het bestuur stelt de leden graag in de gelegenheid om agendapunten in te brengen. 
Aanvullende agendapunten dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de 
secretaris bekend te zijn (schriftelijk of per e-mail, voorzien van een (korte) argumentatie of 
toelichting). Onderwerpen die van tevoren niet zijn aangemeld, worden niet inhoudelijk 
besproken. Die zullen alleen in de rondvraag (zonder discussie) worden gemeld. 
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Ter bespreking: onder agendapunt 10 kunnen tegenkandidaten zich aanmelden. Een 
tegenkandidaat dient zijn/haar beschikbaarstelling tenminste 48 uur voor aanvang van de 
vergadering bij de secretaris aan te melden. 
 

1) De notulen van de ALV van 19 april 2018 en van 21 maart 2019 staan vanaf 1 april 2019 

op de website van de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen. 

2) Het jaarverslag van de secretaris staat vanaf 1 april 2019 op de website van de Vereniging 

Vrienden van Museum Vlaardingen. 

3) Het financieel verslag van de penningmeester, de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 

liggen ter inzage bij de penningmeester en kunnen worden opgevraagd en worden op de 

vergadering ter hand gesteld. 

 
 
 


