
Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen 
E-mail: vrienden@museumvlaardingen.nl 
Website: www.museumvlaardingen.nl - Vrienden 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

AGENDA voor de Algemene Ledenvergadering  
 
Plaats:   Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54 te Vlaardingen  
Datum:   Donderdag, 08 oktober 2020 
Aanvang:   19.30 uur 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 11 april 20191) en 2 april 20202) 

4. Jaarverslag 2019 van de secretaris3) 

5. Financieel verslag/toelichting jaarrekening 2019 van de penningmeester4) 

6. Verslag van de kascontrolecommissie met voorstel voor decharge van het bestuur 

7. Vaststellen van de jaarrekening 2019 

8. Vaststellen van de begroting 2020 

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (aftredend Tom de Koning) 

10. Bespreking en vaststelling aanpassingen huishoudelijk reglement5) 

11. Verkiezing bestuursleden (aftredend Jan van Hemert, John Boere, Nico Tiemens)6)  

12. Mededelingen vanuit Museum Vlaardingen en de Balder 

13. Rondvraag en sluiting 

Alle leden zijn in de gelegenheid om agendapunten in te brengen, echter, deze 
agendapunten dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang, schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) en 
voorzien van een korte argumentatie of toelichting, bij de secretaris te zijn ingediend.  
Onderwerpen die niet vooraf zijn ingebracht worden niet inhoudelijk besproken. Deze kunnen 
slechts in de rondvraag (zonder discussie) worden gemeld.  
 
1) De conceptnotulen van de ALV van 11 april 2019 zijn op 11 september 2019 per e-mail 
verspreid en via de website van Museum Vlaardingen weergegeven onder: Vrienden – 
Algemene Ledenvergaderingen – 2019. 
2) De conceptnotulen van de ALV van 2 april 2020 zijn via de website van Museum 
Vlaardingen weergegeven onder: Vrienden – Algemene Ledenvergaderingen – 2020. 
3) Het jaarverslag van de secretaris wordt vanaf 1 april 2020 via de website van Museum 
Vlaardingen weergegeven onder: Vrienden – Algemene Ledenvergaderingen – 2020. 
4) Het financieel verslag van de penningmeester, de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 
liggen ter inzage bij de penningmeester en kunnen vooraf worden opgevraagd en worden, in 
zeer beperkte oplage, op de vergadering ter hand gesteld.  
5) Het huishoudelijk reglement, met voorgestelde aanpassingen, wordt vanaf 1 april 2020 
weergegeven in dezelfde map als het jaarverslag van de secretaris, (zie onder 2) hierboven. 
6) John Boere heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn waardoor een vacature ontstaat. 
Kandidaten worden uitgenodigd om zijn/haar beschikbaarstelling tenminste 48 uur voor 
aanvang van de vergadering schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) bij de secretaris aan te 
melden. Dit is tevens van toepassing op eventuele tegenkandidaten. 
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