Vestdijkkring
Uitnodiging ledenvergadering Vestdijkkring op zaterdag 17 oktober 2020
De agenda is bijgevoegd
Geacht lid van de Vestdijkkring,

Amsterdam, 7 juli 2020

Om begrijpelijke redenen is de algemene ledenvergadering van 4 april jl. niet doorgegaan.
Nu de coronamaatregelen enigszins zijn versoepeld is er een nieuwe datum gekozen voor
onze ledenvergadering en wel 17 oktober, de geboortedag van Simon Vestdijk.
Deze datum valt nog binnen de wettelijke termijn van 1 november waarbinnen wij de
ledenvergadering moeten laten plaatsvinden. Gezien de verwachte lage opkomst en de
beperkte capaciteit van de zaal in verband met de verplichte coronamaatregel van 1,5 m.
afstand, zal deze ledenvergadering een beperkte agenda kennen met vooral de verplichte
agendapunten zoals vaststellen notulen, jaarrekening 2019, begroting 2020 en verkiezing
bestuursleden. Al deze stukken staan op de site van de Vestdijkkring: www.vestdijk.com
Hoe de coronamaatregelen er tegen die tijd zullen uitzien is nu nog onduidelijk, maar in
ieder geval verzoeken wij u ons te laten weten of u de vergadering wenst bij te wonen.
Dat kan via vestdijkkring@vestdijk.com . Begin oktober ontvangt u per e-mail een
herinnering van uw aanmelding.
Via dit e-mailadres kunt u ook, als u niet fysiek aanwezig bent, vragen stellen aan het
bestuur over de agenda of de te bespreken stukken.
Mocht u uw stem willen uitbrengen over een der agendapunten, dan kunt u gebruik
maken van het meegezonden machtigingsformulier. Dit kunt u zenden aan de secretaris,
Roel Jonker, Mathijsenstraat 13, 2035CK Haarlem. Of stuur een e-mail aan
roeljonker@planet.nl .
In de ledenlijst ontbreken helaas veel e-mailadressen, zodat een uitnodiging als deze per
post moet worden verzonden. De secretaris verzoekt de ‘oude’ leden, die voor 2013 al lid
waren van de Vestdijkkring, een e-mail te sturen aan roeljonker@planet.nl , zodat hun emailadres kan worden genoteerd.
Op 23 maart 1971 overleed de schrijver S. Vestdijk. De Vestdijkkring heeft voor het
Herdenkingsjaar 2021 een uitvoerig werkplan opgesteld met diverse activiteiten . Ook zijn
daarin verschillende doelen gesteld. Zo streven we er naar om in dat jaar 50 nieuwe leden
in te kunnen schrijven en zoeken we ook 50 sponsors die € 50 willen doneren om alle
gestelde doelen te realiseren. Doet u mee? Uw schenking kan worden overgemaakt naar
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rekening NL21 INGB 0002652301 ten name van Vereniging Vestdijkkring onder
vermelding van ‘Herdenkingsjaar’. Ook het werkplan treft u aan op onze website.
Dit jaar kunt nu nog het volgende van de Vestdijkkring verwachten.
In oktober verschijnt Vestdijkkroniek nummer 136 met daarin o.m. de derde aflevering in
de serie brievenromans van Vestdijk: Heden ik, morgen gij en aandacht voor Vestdijk in
de biografie van Willem Brakman.
Op 7 november vindt in Harlingen de uitreiking plaats van de Anton Wachterprijs en de
Ina Dammanprijs.
Eind december ontvangt u weer een bijzonder eindejaarsgeschenk van de Vestdijkkring.
En we kijken uit naar 27 maart 2021 met een bijzondere ledenvergadering, die geheel in
het teken zal staan van de herdenking van de 50ste sterfdag van Simon Vestdijk.
We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien ernaar
uit u weer te ontmoeten rond een van de activiteiten over de grote schrijver die ons allen
bindt en boeit: Simon Vestdijk.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Vestdijkkring,
Hans van Velzen
voorzitter

Weet u al dat u op de website een ‘knop’ vindt waarmee u zich kunt aanmelden zodat u
bericht ontvangt als op de site nieuws is geplaatst? Dan blijft u steeds op de hoogte van
de laatste activiteiten van de Vestdijkkring. www.vestdijk.com

