
 
 
 
 
 

 
 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 2023 
 
 
Het bestuur van de Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ nodigt u graag uit voor de ALV van 2023 op 

dinsdag 25 april vanaf 19.30 uur in Theater Podium – Canadastraat 6 te Heino. 

Aan de ALV kunnen alleen de in de ledenadministratie geregistreerde leden deelnemen. 

 

Mocht de vergadering door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan dan wordt hiervan melding gemaakt op 

onze webpagina: www.omheino.nl  Als uw e-mailadres bekend is dan ontvangt u bijtijds een bericht. 

 

Ook kunt u op 25 april tussen 10.00 – 12.00 uur hierover bellen met de vereniging via 0572-394562. 

 
AGENDA 

1.  Opening door de voorzitter 

2. Vaststellen van de agenda 

De leden hebben het recht om agendapunten ter behandeling op te geven. Deze agendapunten moeten door tenminste twee 

leden zijn ondertekend en uiterlijk zeven dagen voor de dag van de ledenvergadering bij de secretaris zijn ingediend.  

4. Verslag algemene ledenvergadering 2022 

5.  Jaarverslag van de secretaris 

6.  Jaarverslag van de penningmeester 

7.  Verslag van de kascommissie 

8.  Benoeming kascommissie 

10.  Bestuurssamenstelling en -verkiezing 

Berend Jan Horstman is volgens het schema aftredend; hij stelt zich opnieuw verkiesbaar. De leden kunnen andere kandidaten 

als bestuurslid voordragen. Een aanbeveling daartoe, ondertekend door tenminste vijf leden en vergezeld van een 

bereidverklaring van de kandidaat, dient uiterlijk op 11 april 2023 bij het secretariaat van de vereniging worden ingediend. 

14.  Rondvraag 

15.  Sluiting 

 

De bij de agenda behorende stukken liggen tijdens de vergadering ter inzage.  

Ook kunnen deze per mail bij de secretaris worden opgevraagd: secretaris@omheino.nl. 

Vanaf 18 april kunnen de documenten op maandag- en dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur 

worden afgehaald aan de Canadastraat 6. 

 

 

Na het formele gedeelte is er gelegenheid om bij te praten onder het genot van een consumptie en om de nieuwe 

tentoonstelling binnen de verenigingsruimte De Maelderieje op de eerste verdieping van het gebouw te bezoeken. 

Adres: Canadastraat 6 - 8141 AC Heino 
KvK: 40060714 
E-mail: info@omheino.nl 
Website: www.omheino.nl 
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