Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945 nodigt u hierbij uit voor de
najaarsbijeenkomst van de vereniging op maandag 13 november 2017. De bijeenkomst vindt
plaats in de Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41, Doesburg. Aanvang is 20.00 uur.
Net als andere jaren bestaat de bijeenkomst uit twee delen, een jaarvergadering (aanvang
20.00 uur) en een meer informatief deel (aanvang ± 21.00 uur).
Agenda van de Algemene Ledenvergadering :
1. Opening
2. Ingekomen en uitgegane post
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 november 2016
4. Financiële overzichten: jaarrekening 2016, prognose 2017 en begroting 2018
5. Verslag (kas)controlecommissie en benoeming nieuwe (kas)controlecommissie
6. Goedkeuring jaarstukken 2016 , décharge van het bestuur en goedkeuring begroting 2018
7. Huishoudelijk Reglement, wijzigingen en aanpassingen
8. Verenigingsactiviteiten 2017-2018
9. Bestuurssamenstelling
10. Rondvraag en sluiting.
Toelichting:
ad 5: i.v.m. het feit dat Hans van der Maas beoogd inkomend penningmeester is en al
betrokken was bij de opmaak van de financiële stukken voor deze vergadering heeft hij zich
teruggetrokken uit de (kas)controlecommissie. Het overblijvende lid, Cor van den Bergh,
heeft daarom op verzoek van het bestuur als nieuw lid Diederik Bente aangetrokken.
ad 7: de gewijzigde en aangepaste tekst van het Huishoudelijk Reglement staat op de site
www.monumentenverenigingdoesburg.nl
ad 9: Roel Feltmann is na tien jaar in het bestuur niet meer herkiesbaar en het bestuur stelt
Meindert van den Berg als zijn opvolger voor. Ook penningmeester Medi Teitink stelt zich na
haar eerste periode niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt Hans van der Maas als haar
opvolger voor. Tegenkandidaten kunnen tot twee weken voor de Algemene Ledenvergadering
ingediend worden bij de secretaris.

Het informatieve deel wordt verzorgd door Rob Verhoef en Peter van den Brandhof.
Zij zullen een presentatie houden over de kazematten, die in 1939-’40 langs de IJssel
werden gebouwd en u laten zien wat daar nu nog van over is.

