Vestdijkkring

Uitnodiging voor de feestelijke viering van het 50-jarig bestaan van de Vestdijkkring
Woensdag 2 februari 2022 – 14.30 uur – Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Doorn*
De Vestdijkkring werd opgericht op 2 februari 1972. De feestelijkheden, precies 50 jaar na
deze dag, zullen plaatsvinden na afsluiting van het huishoudelijk gedeelte van de algemene
ledenvergadering 2022, omstreeks 14.30 uur.
Programma
-Welkomstwoord door de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,
de heer Frits Naafs.
-Overhandiging 1e exemplaar van de Jubileumkroniek, Vestdijkkroniek nummer 139.
-Terugblik op het 50-jarig bestaan van de Vestdijkkring door de voorzitter, de heer Hans
van Velzen.
-‘Vestdijk en Doorn’, met bijdragen van Wim Hazeu en Dick Vestdijk.
-Ter afsluiting een feestelijke receptie.
Vanwege de huidige onzekerheid over het doorgaan van de bijeenkomst adviseren wij u
dringend de website www.vestdijk.com in de gaten te houden. Hierop houden wij u op de
hoogte van het precieze programma en de actuele situatie.
Agenda huishoudelijk gedeelte van de ALV op 2 februari 2022, aanvang 13.30 uur
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering 27 maart 2021**
4. Jaarrede Voorzitter
5. Bestuursverkiezingen; aan de beurt af te treden zijn Hans van Velzen en Kees Meekel,
beiden zijn herkiesbaar. Het bestuur draagt Hans van Velzen voor een nieuwe termijn als
voorzitter voor. Ook draagt het bestuur Kees Meekel voor een nieuwe termijn voor; het
bestuur zal hem met de taak van penningmeester belasten. Verder roept het bestuur leden
van harte op om zich aan te melden als kandidaat-bestuurslid om het bestuur te komen
versterken. Dit kan tot het begin van de vergadering per e-mail bij de secretaris, Roel
Jonker, roeljonker@planet.nl .
6. Jaarverslag Vestdijkkring 2021**
7. Financiën: Financieel jaarverslag 2021**, Begroting 2022**
8. Verslag van de Kascommissie
9. Website/beeldbank
10. Vestdijkkroniek: Jubileumnummer 139, 140 (oktober 2022) en 141 (maart 2023)
11. Rondvraag
12. Sluiting
* Raadpleeg de website voor de routebeschrijving
**Deze stukken staan binnenkort op de website van de Vestdijkkring: www.vestdijk.com

