
     

Algemene ledenvergadering op zaterdag 23 maart 2013 

 locatie: Kolen- en oliemolen “De Wachter” 
Havenstraat 36, 9471AM Zuidlaren 

Welkom vanaf 10.30 uur, Vergadering van 11.00 tot 12.30 uur 
 

Bereiken De Wachter: In Zuidlaren staan voldoende richtingsbordjes. Na dit convocaat volgen wat 
suggesties voor overnachtingsadressen. 

 
Agenda van de vergadering :  

1.   Opening door de voorzitter, Jan Willem Heijting. Hij memoreert de overledenen. 
2.   Notulen Algemene Ledenvergadering 2012. 
3.   Ingekomen stukken/presentielijst. 
4.   Verkiezing bestuursleden. Statutair is aftredend: Marc Duncker. Hij stelt zich  
      herkiesbaar voor drie jaar. Eventuele tegenkandidaten voor de verkiezing tot  
      penningmeester kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor de ALV bij het bestuur worden  
      voorgedragen. Deze voordracht dient door tenminste drie leden te worden ingediend en  
      voorzien te zijn van de verklaring van de kandidaat geen bezwaar tegen de  
      kandidaatstelling te hebben. 

      Onze redacteur Jaap van Pelt is aan zijn allerlaatste termijn bezig. Volgend jaar  
      moet hij zijn opvolger of opvolgster hebben ingewerkt. 
 5.   Jaarverslag van de secretaris over 2012. 
 6.   Rekening en verantwoording van de penningmeester over 2012. 
 7.   Verslag Kascommissie. 
 8.   Benoeming nieuw lid Kascommissie. 
 9.   Begroting 2013, vaststelling contributie 2014. Voorstel: hetzelfde als in 2013. 
10.  Verslag redactie. 
11.  Plannen voor 2013: keuringen, evenementen, Road Run, Soc. Middag. 
13.  Zaken rond de Pruttelpot, toegelicht door Gerard Leliefeld. 
14.  Eventuele voorstellen van de leden ingevolge art. 15 van het Huish. Reglement. 
15.  Rondvraag. 
16.  Sluiting 

Deelname: 

Ingevolge het bepaalde in art.14 van het Huishoudelijk reglement hebben toegang tot de algemene 
ledenvergadering de particuliere leden en bedrijfsleden.  
Allen voor zover zij (uitgezonderd de ereleden) de contributie over het lopende verenigingsjaar 
hebben voldaan. 
Degenen die de notulen van de jaarvergadering van 2011 voor de algemene Jaarvergadering op 
23 maart in hun bezit willen hebben, kunnen dit kenbaar maken aan het secretariaat.  
Een exemplaar hiervan wordt dan aan u toegezonden. (liefst per mail) 

 
Na de vergadering is er een drankje en een lunch in “Dirks Diele”. Van 14.00 tot 16.00 uur kunt u een 
bezoek brengen aan het Koren- en Oliemuseum. Vrijwilligers van het museum zullen voor stoom 
zorgen en toelichting geven. 
Daarna kunt u nog tot 17.00 uur blijven rondkijken in het museum. 

 

Aanmelding: 

Eind februari ontvangen de leden per post nog een uitnodiging. Daarna kunt U zich opgeven. Voor de 
lunch en het bezoek aan De Wachter rekenen we een bijdrage van € 20 per lid. 
Met genoegen verwelkomen wij u op 23 maart a.s. om er weer een gezellige dag van te maken! 
Het bestuur. 
 

  

 

 



Overnachtingen voor de ALV 

 

Voor veel leden lijkt Zuidlaren erg ver weg en is het misschien te koud om met een caravan te 

komen.  Een hotel-adres voor vele euro’s per nacht is makkelijk te Googelen, maar ik heb wat 

rondgebeld bij de organisatie Vrienden op de Fiets. Als u die al kent, ga dan verder hun gids 

door. 

In Zuidlaren 9471EW heb ik B. Nagel, Brinkstraat 1-A. Drie kamers LO €25,--.pp.  

Tel 050-4093622. 

Zuidlaren 9473TP C. de Wit en F ten Damme, Molenkamp 7, 2 kamers, elk 2p. LO ca. 

€ 25, pp. Tel. 050-4094158 of 06-25193364. 

Zuidlaren 9472PA W. Wassenaar, Hogeweg 5, 1 2-pers. kamer; tel. 050-4093600 of 

06-10875618. Zelfde prijsklasse. 

Eext 9463RP H. Achterop, Dwarsakker 21, 2 2 pk. kamers ; zelfde prijsklasse. 

Verder: Stayokay Scheemda, op ca. 30 km. afstand (even googelen) . 

De Hondelhoeve, een groepsaccomodatie in Eext, Stationsstraat 25, 9463TH Eext. 0592-

263470. 

Eext ligt maar 10 minuten van Zuidlaren. 

 

Mij bleek dat veel hotels al redelijk vol zaten op de vrijdagavond 22 maart 2013, dus wacht 

niet te lang met het maken van afspraken! 

Ik hoop dat ik jullie met deze tips heb kunnen helpen. 

Verder zijn er ook een paar Van Der Valk hotels in de buurt. 

Groeten, 

Uw secretaris, Nita Carp 

 


