
ALGEMENE LEDENVERGADERING OP WOENSDAG 30 JUNI A.S. - AANVANG 20.00 UUR 

Vanwege de coronapandemie even uigesteld, nodigen wij u bij deze uit voor Algemene 
Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF). 

De bijeenkomst vindt plaats in de Elleboogkerk, Lange Gracht 36, 3811 BW Amersfoort. 

In verband met de speciale zaalindeling vanwege de coronamaatregelen is vooraanmelding 
noodzakelijk. Dat kan via secretariaat@historisch-amersfoort.nl. Indien persoonlijke komst 
niet mogelijk is, kunt u op dit e-mailadres eventuele op- of aanmerkingen kwijt. 

 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Vaststellen van de agenda. 
4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 juli 2020. 
5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:  

Jaarverslag 2020 
Jaarrekening 2020 
Verslag kascontrolecommissie 
Benoeming kascontrolecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar 
Begroting 2021 
Voorstel de contributie voor 2022 niet te verhogen. 

6. Bestuurssamenstelling. Volgens het rooster van aftreden zijn de heren A.J.M. de 
Bruijn en A.J.M. Schage na een eerste termijn van 3 jaar statutair aftredend in 2021. 
Zij stellen zich beiden herkiesbaar. 

7. Wat verder ter tafel komt. 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting. 

 

PRESENTATIE 

Aansluitend op het bovenstaande formele gedeelte is er een presentatie van Jan Carel van 
Dijk over zijn recente boek “Amersfoort Onze Stad”, dat tezamen met plakplaatjes verstrekt 
werd door de PLUS supermarkt. Het is voor het eerst dat zo’n soort boek hier gemaakt is en 
het verhaal gaat over “the making of”, maar óók over allerlei hilarische zaken er omheen die 
gedurende de actieperiode plaatsvonden.  

 

BIJZONDERE VERLOTING 

Onder de aanwezigen van de Algemene Ledenvergadering zal een compleet ingeplakt 
exemplaar (dus mét alle 216 plaatjes) van het PLUS-boek verloot worden!  

  

VERGADERSTUKKEN 

Alle vergaderstukken liggen vanaf 16 juni 2021 ter inzage bij de secretaris (Toscastraat 1 te 
Amersfoort) en zijn vanaf die datum ook te vinden op de website van de vereniging: 
www.historisch-amersfoort.nl onder de tab “Vereniging” en dan “ANBI”. 


