
UITNODIGING 
JAARVERGADERING 2013  

GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM 
 

Aan de leden van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige Kring te 
houden op 

Dinsdag 23 april 2013, aanvang 19.30 uur in De Ontmoetingskerk, 
Bolwerk Zuid 134 (ingang Thomas de Rouckstraat) te Bergen op Zoom. 

 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Introducés en niet-leden zijn vanaf de pauze van harte welkom.  
 
AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Vaststelling verslag jaarvergadering d.d. 24 april 2012                                                         

(voor verslag zie website) 
5. Jaarverslag van het bestuur over 2012 * 
6. Financieel verslag 2012 * 
7. Kascommissie 
8. Bestuursverkiezing ** 
9. Beleid 2012-2015  
10. Herziene begroting 2013 en begroting 2014*  
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 

 
PAUZE (aanvang 2

e
 gedeelte na de pauze is gepland om ca. 20.30 uur) 

 
LEZING 
Na de pauze zal mevrouw Johanna Jacobs een lezing houden over “REDDING, RESTAURATIE EN 
HERPLAATSING VAN ARCHITECTUURGEBONDEN KUNST UIT DE WEDEROPBOUWPERIODE”. 
Voor meer informatie zie elders in deze Waterschans. 
 
 
* VERSLAGEN: 
Evenals vorig jaar worden het jaarverslag 2012, het financiële verslag, en de begroting vanaf 1 april 
2013 op de website gepubliceerd en zijn ze verkrijgbaar bij respectievelijk secretaris en 
penningmeester, bij voorkeur op te vragen via e-mail  
(voor e-mailadressen zie De Waterschans en/of de Website). Er ligt ook een aantal verslagen ter 
inzage in de vergaderzaal.  
 
** BESTUURSVERKIEZING 
Volgens het opgestelde rooster van aftreden zijn aftredend: de heren Ad van den Bulck en Willem 
Vermeulen en Laurijs Weyts. Ad van den Bulck en Willem Vermeulen zijn niet herkiesbaar. Laurijs 
Weyts is wel verkiesbaar voor een periode van 3 jaar. 
 
Conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement geschiedt de kandidaatstelling voor het bestuur 
door: 

A. De algemene ledenvergadering d.m.v. een schriftelijke kandidaatstelling, (mede)ondertekend 
door minimaal 10 leden. De kandidaatstelling dient uiterlijk 14 dagen voor de 
ledenvergadering bij het secretariaat te zijn ontvangen. 

 
 



 
B. Het bestuur: 

Omdat de werkdruk in het bestuur vooral door de nieuwe activiteiten (School voor 
Geschiedenis, Herdenking 100 jaar Belgische Vluchtelingen en de Werkgroep Website) is 
toegenomen stelt het bestuur voor gebruik te maken van de statutaire mogelijkheid het 
bestuur uit te breiden tot negen leden.  
 
Het bestuur heeft de heer Laurijs Weyts bereid gevonden om nog voor een periode van 3 jaar 
herkozen te worden en heeft mevrouw Ria Huisman en de heren Joost de Graauw en Sjef de 
Wit bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. 
Het bestuur stelt voor om de heer Joost de Graauw te benoemen tot voorzitter. 
Verder stelt het bestuur voor de heer Laurijs Weyts te herkiezen en mevrouw Ria Huisman de 
vacature Willem Vermeulen vervult en dat de heer Sjef de Wit de negende bestuurszetel 
inneemt. 
 

 
De voorzitter: Ad van den Bulck 
De secretaris: Greetje Hage 


