Secretariaat:
Weststraat 110A
1781 BZ Den Helder

Aan de leden van de Helderse Historische Vereniging
Den Helder, 31 oktober 2019

UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering
Deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag 19 november 2019 in het
kerkgebouw ‘Morgenster’ aan de drs. F. Bijlweg 9 te Den Helder.
De vergadering begint om 19.30 uur. Ontvangst met koffie en thee om 19.00 uur.
AGENDA
Opening door de voorzitter
1) Vaststellen van de agenda
Voorstellen van leden om te behandelen op de Algemene Ledenvergadering dienen
minimaal tien dagen voor de vergadering schriftelijk (of per e-mail aan:
leden.hhv@gmail.com) 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 van de vereniging 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. Een reden te meer om uw e-mailadres op
te geven aan de vereniging als de vereniging daar nog niet over beschikt.
2)
3)
4)
5)
6)

Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2018
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie over het verenigingsjaar 2018- 2019; de kascommissie bestaat uit de heren Jack van Os en Gaike Dalenoord
7) Voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur
8) Benoeming van de kascommissie 2019 - 2020; reglementair aftredend is de heer Jack
van Os; kandidaten kunnen zich tijdens de vergadering opgeven bij de secretaris
9) Vaststellen van de begroting 2019- 2020
10) Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is de heer N. Bais. Tegenkandidaten
kunnen zich voor het begin van de vergadering opgeven bij de secretaris
11) Rondvraag
12) Sluiting vergadering
PAUZE
Na de pauze zal een lezing worden gehouden over het herbestemmings- en restauratieproces van de Oude Rijkswerf Willemsoord. Deze lezing zal worden gegeven door de
heren Dirk Reitsma en Matthie Vermeulen. Beiden zijn intensief betrokken geweest bij de
instandhouding en herbestemming van Willemsoord. Dirk Reitsma als bouwcoördinator en
directievoerder en Matthie Vermeulen aanvankelijk vanaf 1996 als gemeentelijk
projectleider en vanaf 2001 als directeur van de in 2001 opgerichte Ontwikkelings- en
Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV.
Het bestuur van de HHV

