HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING
Den Helder, 24 oktober 2018

UITNODIGING - Algemene Ledenvergadering
Aan de leden van de Helderse Historische Vereniging
Deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag 13 november 2018 in het
kerkgebouw ‘Morgenster’ aan de drs. F. Bijlweg 9 te Den Helder. De vergadering begint om
19:30 uur, zaal open 19:00 uur.
AGENDA
Opening door de voorzitter
1. Vaststellen agenda
NB. Voorstellen van leden om te behandelen op de Algemene Ledenvergadering
dienen minimaal 10 dagen voor de vergadering schriftelijk (of per e-mail) bij het bestuur
te zijn ingediend. Het verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag van de
secretaris en een samenvatting van de financiële stukken, staan op de website
www.heldersehistorischevereniging.nl / laatste nieuws. De jaarverslagen zijn ook in de
zaal aanwezig. Bij verzending van de agenda per e-mail zijn deze stukken bijgevoegd.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2017
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. a) verslag kascommissie over het verenigingsjaar 2017 - 2018; de commissie bestaat
uit de heren Anton Zwart en Jack van Os
b) voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur
c) benoeming kascommissie 2018 - 2019; reglementair aftredend is de heer Anton
Zwart, kandidaten kunnen zich tijdens de vergadering opgeven bij de secretaris
7. Vaststellen van de begroting 2018 - 2019
8. Vaststellen van het gewijzigd huishoudelijk reglement
De wijzigingen hebben in hoofdzaak een redactioneel karakter; een inhoudelijke wijziging betreft
het schrappen van de koppeling hoofdredacteur LV en bestuurslidmaatschap.

9. Bestuursverkiezing. Aftredend en reglementair herkiesbaar zijn mevrouw E.M. van der
Star en de heer J. van Herwijnen. Tegenkandidaten kunnen zich voor het begin van de
vergadering opgeven bij de secretaris
10. Rondvraag
11. Sluiting vergadering
Feestelijke PRESENTATIE van ‘Uit Beeld’, het nieuwste boek van de HHV, een fotoboek
over zeventig onderwerpen met bijbehorende beelden uit het verleden en aangevuld met
beelden uit het heden. Het boek is gebaseerd op de gelijknamige rubriek in de Helderse
Courant van de heer drs. J.T. Bremer en samengesteld door de heren P. Zeeman en
M. Noot met medewerking van de Fotoclub FWG Den Helder. Het boek is na afloop van de
vergadering te koop; de ledenprijs bedraagt €15,00 (graag contante betaling, er is geen PIN).
PAUZE
Na de pauze zullen de volgende video’s worden vertoond:
 ‘DNA Den Helder’, over het maritieme icoon ‘De Bolder’ nabij het station;
 reportage Kopgroep bibliotheek als winnaar is van de Public Library of the Year
Award 2018; een weergave van de voorbereidingen en de uitslag die bekend werd
gemaakt in Kuala Lumpur tijdens een internationaal bibliotheekcongres (IFLA);
 een presentatie van de nieuwe promotiefilm van de Helderse Historische Vereniging;
 presentatie van Helderse foto’s door de Fotoclub FWG Den Helder.
Het bestuur van de HHV

let u op de vergaderlocatie?

