
     

Algemene ledenvergadering op zaterdag 24 maart 2012 

 locatie: restaurant Bellehoeve, Bellendreef 16, 4873LJ Etten-Leur 
Welkom vanaf 9.30 uur, Vergadering van 10.30 tot 12.30 uur 

 
Bereiken Bellehoeve: Vanaf afslag 18 op de A58 Etten-Leur volgen. Na 355 m Li: Parklaan.  
Na 863 m. rotonde Li: Couperuslaan. Couperuslaan wordt Rijsbergseweg en gaat over de A58 heen. 
Rotonde Li: Bellendreef. 

 
Agenda van de vergadering :  

1.   Opening door de voorzitter, Jan Willem Heijting. Hij memoreert de overledenen. 
2.   Notulen Algemene Ledenvergadering 2011. 
3.   Ingekomen stukken/presentielijst. 
4.   Verkiezing bestuursleden. Statutair is aftredend: Nita Carp. Zij stelt zich  
      herkiesbaar voor drie jaar. Eventuele tegenkandidaten voor de verkiezing tot secretaris  
      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. 

      Jaap van Pelt is aan zijn allerlaatste termijn bezig. Over twee jaar moet hij zijn  
      opvolger of opvolgster hebben ingewerkt. 
 5.   Jaarverslag van de secretaris over 2011. 
 6.   Rekening en verantwoording van de penningmeester over 2011. 
 7.   Verslag Kascommissie. 
 8.   Benoeming nieuw lid Kascommissie. 
 9.   Begroting 2012, vaststelling contributie 2013. 
10.  Verslag redactie. 
11.  Plannen voor 2012: keuringen, evenementen, 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 
24 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 het restaurant. 
Van 14.00 tot 16.00 uur kunt u een bezoek brengen aan het Van Osch museum, Achter de Molen 108, 
Etten-Leur. Dit museum van ons lid Rien van Osch ligt op ca. 1,3 km van het restaurant. 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: 

We moeten aan het restaurant doorgeven, hoeveel mensen er zullen komen. 
Daarom: als u wilt komen, maak dan voor 17 maart 2012 € 17,50 pp over op giro 1882340 tnv. 
Stoomwalsenclub Nederland Utrecht. Vermeld uw lidmaatschapsnummer (dat staat op de adressticker 
van deze Op Stoom). De penningmeester kan u dan direct traceren. 
 
Met genoegen verwelkomen wij u op 24 maart a.s. om er weer een gezellige dag van te maken! 
Het bestuur. 
 

  
 


