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Aan de leden van Herderewich, 
 
 
Harderwijk, augustus 2021 
 
 
Beste leden, 
 
Wij nodigen u van harte uit voor de  
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  
Dinsdagavond 21 september, inloop 19.30 u, aanvang 19.45 u 
 
Vooraf aanmelden bij de secretaris 
 
Locatie: De Kiekmure  
 
Vanwege de coronamaatregelen kon de vergadering in april niet doorgaan. Wij vragen 
iedereen om tijdens deze vergadering de dan voorgeschreven maatregelen in acht te 
nemen. We vergaderen in een grote zaal en houden 1,5 meter afstand. Het dan toegestane 
maximum aantal aanwezigen stellen we nog in overleg met de Kiekmure vast. 
 
Er zullen deze avond een paar belangrijke besluiten worden genomen: 
 

1. Instemmen met de vernieuwde statuten 
N.a.v. de naamsverandering zijn we bij de notaris geweest. Deze heeft nieuwe 
statuten opgesteld op basis van de statuten uit 1979. 
 

2. Contributieverhoging voor 2022 
 
Verder hopen we met u te delen wat er ondanks corona toch zoal gebeurt en wat er 
gebeuren moet. Het gaat om het gesprek met elkaar over de diverse zaken en we nemen u 
mee naar een aantal activiteiten aan de hand van foto- en  filmmateriaal (korte filmpjes) 
 
De agenda is als bijlage toegevoegd (achterzijde dit papier) 
 
De vergaderstukken, jaarverslagen e.a. kunt u vinden op de website van Herderewich: 
http://www.herderewich.nl/herderewich agenda.html 
 
Wij zijn graag bereid u de vergaderstukken toe te sturen. Neem dan even contact op met de 
secretaris, via: secretaris@herderewich.nl  of  telefonisch: 0341-426847 
 
Tot ziens op 21 september. 
 
Het bestuur 
  

mailto:secretaris@herderewich.nl
http://www.herderewich.nl/herderewich%20agenda.html
mailto:secretaris@herderewich.nl


 

 

AGENDA ALV: 
  
 

1. Opening en welkom door de voorzitter, Matty Moggré; 
Een speciaal welkom aan nieuwe leden 
 

2. Vaststelling van de agenda; 
 

3. Mededelingen van de secretaris;  
 

4. Notulen van de ALV van 6 oktober 2020, vaststellen; 
 

5. Jaarverslag 2020; zie papieren versie en ook de toelichting aan de hand van foto- en 
filmmateriaal 

 

• Filmpje Joods Erfgoed 

• Foto’s Historisch Kenniscentrum Harderwijk  

• Filmpje opgravingen archeologie en toelichting 

• App WOII, beeldmateriaal en toelichting 

• Jumbo uitgave 
En mogelijk andere. 
 
Vaststellen jaarverslag 2020 

 
6. Financiën 

Financieel verslag 2020, toelichting en verslag kascommissie, vaststelling 
jaarstukken;  
Benoeming kascommissie 2022; 
Begroting 2021, toelichting en vaststellen;  
Begroting  2022; contributie 2022 
 

7. Vaststelling nieuwe statuten Herderewich  
Opmerkingen, vragen e.a. zoveel mogelijk van tevoren doorgeven aan de secretaris: 
 

8. Bestuurssamenstelling: 
Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend, maar het bestuur ziet graag een 
uitbreiding van het aantal bestuursleden.  

 
9. Activiteiten voor het komende seizoen. 

Maand van de geschiedenis, “aan het werk”, geschiedenisquiz 
50 jaar Herderewich 
Rampjaar 1672 
Onderwerpen voor lezingen e.a. 
Vittepraetje 
Werkgroepen 

 
10. Rondvraag; 

        Vragen voor de rondvraag graag vóór 13 september indienen bij de secretaris. 
 

11.  Sluiting 
 
Secretaris: secretaris@herderewich.nl; telefoon: 426847 
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