Vestdijkkring
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VESTDIJKKRING
ZATERDAG 30 MAART 2019, AANVANG 13.30 UUR
LOCATIE: FORUMZAAL, ZESDE ETAGE, Openbare Bibliotheek Amsterdam, OOSTERDOKSKADE 43
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering 17 maart 2018*
4. Jaarrede voorzitter
5. Bestuursverkiezingen; aan de beurt af te treden en herkiesbaar zijn Hans van Velzen en Kees Meekel.
Nagenoeg het gehele bestuur draagt Hans van Velzen voor een nieuwe termijn als voorzitter voor. En
draagt ook Kees Meekel voor een nieuwe termijn voor; het bestuur zal hem met de taak van
penningmeester belasten. Wilbert van Walstijn steunt deze voordrachten niet omdat hij meer
doorstroming in het bestuur wenst en voorstander is van een maximum aan het aantal
bestuursperioden. Kandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering melden bij de secretaris,
Roel Jonker. Als nieuw lid van het bestuur wordt unaniem voorgesteld Leo Willemse.
6. Jaarverslag Vestdijkkring 2018*, Jaarplan 2019*
7. Financiën: Financieel jaarverslag 2018*, Begroting 2019*
8. Verslag van de Kascommissie
9. Website/beeldbank
10. Vestdijkkroniek: nummers 131 en 132
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting
*Deze stukken kunt u vinden op de website van de Vestdijkkring: www.vestdijk.com
Ook zijn de stukken op de dag van de ledenvergadering vanaf een half uur van tevoren in te zien in de
vergaderruimte.
Na een korte pauze zal om 15.00 het inhoudelijk programma volgen. Onder de titel ‘Vestdijk in de
eenentwintigste eeuw’ zal Herman Stevens, voormalig winnaar van de Anton Wachterprijs, ingaan op de
vergankelijkheid van literaire roem en wat we daar aan kunnen doen. Zijn lezing sluit aan op zijn artikel in
de NRC van 20 november 2018.* Na afloop is er ruimte voor discussie.
Aansluitend op deze bijeenkomst kunt u om 16.00 uur in de Theaterzaal van de OBA op de 7e etage de
feestelijke presentatie van het nieuwste nummer van de Parelduiker bijwonen, dat deze keer is gewijd aan
het thema van de Boekenweek: ‘De moeder de vrouw ’. Bart Slijper wordt in dit kader geïnterviewd over
zijn biografie van Martinus Nijhoff.
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