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Aan  de leden van de Geschiedkundige 
 Vereniging Giessenburg en Schelluinen 
 
Onderwerp:          Datum: 
Uitnodiging jaarvergadering        15 februari 2020 
 
Geacht lid, 
 
Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de jaarvergadering van onze vereniging. Deze zal worden 
gehouden op donderdagavond 27 februari a.s. om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Til, Breestraat 1 te 
Giessenburg. De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:  

1. Opening. 
2. Mededelingen en eventueel ingekomen stukken.  
3. Notulen van de jaarvergadering 2019. 
4. Jaarverslagen van de secretaris van vereniging en museum over het verenigingsjaar 2019. 
5. Financieel jaarverslag over 2019. 
6. Verslag kascontrolecommissie. 
7. Benoeming nieuw reservelid in de kascontrolecommissie. 
8. Begroting 2020. 
9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar mevrouw B. Timmer – de Jong en de heer A. 

Krijgsman. De voorzitter de heer E. den Boer was vorige jaar aftredend, maar heeft toegezegd 
voorlopig aan te blijven totdat een nieuwe voorzitter is gevonden. Aftredend en niet herkiesbaar 
mevrouw C. Sparnaay. De penningmeester de heer G. de Bruijn was in 2018 al aftredend maar 
heeft het penningmeesterschap toch nog twee jaar voortgezet. Voor 2020 is hij nu aftredend. 
Tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor het begin van de vergadering worden ingediend bij het 
bestuur. 

10. Plannen voor het komende jaar. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting, met aansluitend een pauze.  

 
De stukken voor de jaarvergadering zijn per e-mail of telefonisch tot 25 februari op te vragen bij het 
secretariaat. Ook zullen deze in de zaal beschikbaar zijn.  
Niet leden zijn van harte welkom, maar hebben tijdens de jaarvergadering geen stemrecht.  
 
Na de pauze zal de heer Piet Schreuders samen met de heer Wim Deurloo, een presentatie verzorgen van 
foto’s uit eigen archief.  

     ‘Blik in vroeger tijden’  
 

We zien weer tal van mooie plaatjes uit vroeger tijd. 
Graag tot 27 februari. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, de secretaris,  
Corry Sparnaay 


