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Algemene Ledenvergadering met een feestelijk besluit
Geacht lid van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
Dinsdag 20 september 2022 organiseert de Historische Vereniging haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering (ALV) om 20.00 uur in Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9.
Wegens de coronamaatregelen moest deze statutair verplichte vergadering tweemaal
vervallen. De laatste ALV werd gehouden op 10 april 2019.
Deze avond draait het bestuur de rollen om en zal zij eerst verantwoording afleggen van
haar werkzaamheden en het beleid in de jaren 2019 t/m 2021 en daarna zal de avond een
feestelijk tintje krijgen met tot besluit een korte interessante presentatie.
Deze ALV is extra belangrijk vanwege de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) en het daarmee in overeenstemming brengen van onze statuten.
Deze gewijzigde statuten vereisen de goedkeuring van u als lid. De statuten kunt u
downloaden via onze website. https://www.hv-hardinxveld-giessendam.nl/vereniging/
Ter vergelijking kunt u ook de statuten van 1996 downloaden.
Algemene ledenvergaderingen zijn vaak niet de favoriete bezigheden van leden van
verenigingen, maar we willen u ditmaal toch met klem verzoeken aanwezig te zijn.
Er moeten nieuwe statuten worden vastgesteld, nieuwe bestuursleden worden benoemd en
we nemen afscheid van vier bestuursleden met een enorme staat van dienst voor onze
vereniging.
Deze statutenwijziging vraagt de aanwezigheid en de goedkeuring van twee derde van onze
leden. Mocht op deze avond het minimaal voorgeschreven aantal leden niet aanwezig zijn,
dan dient een tweede vergadering te worden uitgeschreven. Mocht dit noodzakelijk zijn dan
koppelen we deze korte vergadering aan onze najaarslezing, die zal worden gehouden op
dinsdag 11 oktober 2022 in De Parel. U ontvangt daarvoor t.z.t. nog een uitnodiging.
Het afscheid van onze bestuursleden willen we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. We
hebben de eerste voorzitter van onze vereniging, ir. Arie van der Meijden, bereid gevonden
na de pauze voor ons een korte presentatie te verzorgen, opgeluisterd met een fraaie
diapresentatie getiteld: ‘De roerige jaren ‘70 in Hardinxveld-Giessendam en hoe hieruit de
Historische Vereniging is ontstaan’.
Zie ook ommezijde
Bezoekadres: Historisch Informatie Centrum, Peulenstraat 243.
Geopend: Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
Rabobank: NL65 RABO 0325 0991 38 / ING: NL68 INGB 0003 8796 69
Website: https://www.hv-hardinxveld-giessendam.nl/
Email: info@hv-hardinxveld-giessendam.nl
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening door de vicevoorzitter Peter van Wijngaarden
Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 april 2019.
Jaarverslagen van de secretaris over de jaren 2019, 2020 en 2021
Jaarverslagen van de penningmeester en vaststelling jaarrekeningen 2019 t/m 2021en
decharge van de penningmeesters
Begroting 2022 en vaststelling contributie 2022
Mutaties in het bestuur. Door het bestuur worden voorgedragen: mevrouw Hermine
Strop en de heer Ronald Nederveen. (zie ook Toelichting op de agenda)
Goedkeuring van de gewijzigde statuten (zie ook Toelichting op de agenda)
Verslag werkgroep Genealogie
De plannen voor 2022

NB: Alle vergaderstukken zijn te verkrijgen of te bestellen bij het secretariaat Buitendams 77,
tel. 0184-614563 en elke zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur in het Historisch
Informatiecentrum, Peulenstraat 243.
U kunt ze ook downloaden via de website van de HV: https://www.hv-hardinxveldgiessendam.nl/vereniging/
PAUZE met koffie/thee en gebak
Afscheid van de bestuursleden, Johan van den Bout, Adri Kampman, Nel Scheijgrond en
Arnold de Haan.
Korte lezing door ir. Arie van der Meijden (oud voorzitter en medeoprichter van de HV)
getiteld: ‘De roerige jaren ‘70 in Hardinxveld-Giessendam en hoe hieruit de Historische
vereniging is ontstaan’, met diapresentatie.
Sluiting door Peter van Wijngaarden
Gezellig samenzijn met drankjes en hapjes
Zie ook ommezijde
Bezoekadres: Historisch Informatie Centrum, Peulenstraat 243. Geopend: Zaterdag van 10.00 tot
12.00 uur
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