Uitnodiging najaarsbijeenkomst 12 november
Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945, Doesburg nodigt u hierbij uit voor
de najaarsbijeenkomst van de vereniging op maandag 12 november 2018. De bijeenkomst
vindt plaats in Podium Acanthus, Koepoortstraat 20, 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 16 april 2018 (zie verderop)
4.
Jaarrekening 2017, prognose 2018 en begroting 2019, met toelichting door de
penningmeester (zie verderop)
5.
Goedkeuring begroting 2019
6.
Benoeming nieuw lid (kas)controlecommissie
7.
Verslag verenigingsactiviteiten 2018 (zie verslag van de secretaris)
8.
Goedkeuring bestuursplannen voor het jaar 2019 (zie verderop)
9.
Vaststelling Privacybeleid (zie de website)
10. Bestuurssamenstelling
11. Komt er een nieuw gemeentelijk bordje voor Rijksmonumenten?
12. Rondvraag en sluiting.
Toelichting:
ad 6: i.v.m. het statutair terugtreden van Cor van den Bergh als lid van de
(kas)controlecommissie dient naast Diederik Bente een tweede lid benoemd te worden.
Martin Beijer heeft zich bereid verklaard deze taak te gaan vervullen. Het bestuur stelt voor
hem te benoemen.
Ad10 : Harm Claus is aan het eind van zijn eerste bestuurstermijn van drie jaar. Harm is
bereid nogmaals een termijn mee te besturen. Het bestuur stelt voor hem te herbenoemen.
Tegenkandidaten kunnen tot twee weken voor de Algemene Ledenvergadering ingediend
worden bij de secretaris.

Het informatieve deel wordt verzorgd door Jeroen Krijnen. Hij zal een presentatie geven
over de resultaten van de recentelijk afgesloten monumenteninventarisatie in Doesburg.
Jeroen Krijnen is gemeentelijk bouwhistoricus van Zutphen en bezocht tussen 2012 en 2018
voor de gemeente Doesburg ongeveer 360 huizen, boerderijen en bedrijfsgebouwen. De
inventarisatie leverde niet alleen 240 nieuwe gemeentelijke monumenten op, maar ook meer
kennis en inzicht over het gebouwde erfgoed van Doesburg. Tijdens de presentatie zal Jeroen
Krijnen ingaan op diverse bekende en minder bekende panden binnen en buiten de stad, de
monumentale waarden achter de voorgevel en enkele bijzondere vondsten.

