Uitnodiging Ledenvergadering Vestdijkkring 2021
Beste leden van de Vestdijkkring,
Volgens onze statuten moet de Algemene Ledenvergadering van de Vestdijkkring vóór 1
april plaatsvinden. Dit jaar is de ALV op zaterdag 27 maart. Gezien de onzekerheid over de
mogelijkheid om fysiek bijeen te komen, heeft het bestuur besloten om dit jaar een digitale
ledenvergadering uit te schrijven. Dat zal via Zoom gebeuren.
De agenda voor deze vergadering treft u bijgaand aan. De bijlagen zijn te raadplegen via de
site van de Vestdijkkring: www.vestdijk.com
Speciale aandacht vraag ik u voor agendapunt 4: toekenning van het Erelidmaatschap aan
Wilbert van Walstijn.
Wilbert heeft de afgelopen jaren een ongelooflijke bijdrage geleverd aan de Vestdijkkring:
-hoofdredacteur van de Vestdijkkroniek
-bestuurslid van de Vestdijkkring
-organisator van diverse symposia
-auteur van de Monografieën 1 en 3 van de Vestdijkkring
-mederedacteur van de website en de beeldbank
De formele besluitvorming dient plaats te vinden in de ledenvergadering en het bestuur legt
u dit voorstel met volle overtuiging voor. De feestelijke uitreiking zal vervolgens plaatsvinden
bij het symposium op 13 november.
Na het formele deel van de vergadering zal Kees ’t Hart een lezing verzorgen over zijn op 23
maart te verschijnen boek De toetssteen, een briefwisseling met collega-auteur Maarten ’t
Hart over de invloed van Vestdijk op hun leven en werk.
Leden die aan de vergadering willen deelnemen wordt gevraagd dit door te geven aan de
secretaris van de Vestdijkkring (roeljonker@planet.nl). U krijgt dan t.z.t. een code
toegestuurd waarmee u toegang krijgt tot de vergadering.
Weet u niet hoe ZOOM werkt of kunt u het programma - ook niet met hulp van anderen niet op uw computer installeren, neem dan contact op met bestuurslid Cok de Zwart (0654682826 of cokdezwart@me.com). Hij zal u graag helpen.
Ik hoop van harte u deze vergadering digitaal en bij het symposium weer fysiek te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Hans van Velzen
voorzitter

