Historische Kring D’Oude School
Uitnodiging
Voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Historische
Kring D’Oude School
Te houden op woensdag, 23 april 2014, om 20.00 uur
In gebouw van WVT, Talinglaan 10, Bilthoven
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen 24 april 2013*
3. Financiën
o

Exploitatieoverzicht en balans 2013*

o

Verklaring kascommissie m.b.t. jaarverslag 2013 door Frans Hoogeweg en Paul
Meuwese;

o

Verkiezing leden voor de kascommissie: aftredend is Paul Meuwese; hij wordt
voorgedragen tot benoeming in het bestuur; zie hiervoor punt 4 van de agenda;
vervanging gewenst en tevens een reserve‐lid;

o

Begroting 2014*

o

Financieel beleid toekomst : met toelichting wordt voorgesteld:


Contributie 2014 bedraagt € 20,= en voorgesteld wordt dit bedrag te
handhaven voor 2015;



Voorstel beleidswijziging: streven naar meer begunstigers/donateurs (ANBI‐
wijzigingen); en streven naar meer innen van contributie via Incasso

4. Bestuursaangelegenheden:
o

De bestuursleden Marcel Jansen, coördinator Evenementencommissie, Steven
Hagers, hoofdredacteur van DBG, en JanJaap Oskam, penningmeester, zijn statutair
aftredend; zij stellen zich nog voor een periode van drie jaar beschikbaar;
herbenoeming wordt door het bestuur voorgesteld;

o

Paul Meuwese, in 2013 de functie van coördinator van de Onderzoeksgroep van Jan
van den Heuvel overgenomen, stelt zich voor een periode van drie jaar beschikbaar
als lid van het bestuur; het bestuur stelt voor hem na introductie door het bestuur en
hem zelf te benoemen.

5. Mededelingen van:
1

o

Evenementencommissie door Marcel Jansen

o

Redactie De Biltse Grift door Steven Hagers

o

Onderzoekcommissie en Documentatiecentrum door Paul Meuwese

o

Websitecommissie door Rob Herber

o

Digitalisering door Jaap Akkermans

6. Rondvraag en Sluiting

Pauze
Na de pauze volgt om 21.00 uur een lezing door Ds. G. Landman met als titel:

“Het Ierse Hoogkruis te De Bilt”
* Deze stukken zijn te lezen c.q. te downloaden via onze website: www.historischekringdebilt.nl
Deze stukken zijn ook in beperkte oplage in de zaal verkrijgbaar.
.

Boeken over De Bilt
Vóór de vergadering vanaf 19.30 uur, tijdens de pauze, van ca. 20.30 – 21.00 uur, en na de lezing van
Ds. Landman zijn o.a. de volgende boeken – al of niet getekend door de auteur en/of uitgever ‐ te
koop:

1. “Het Ierse Hoogkruis”, Bilts Hoogkruis, geschiedenis in steen. De prijs is € 20,00
door Dr. G. M. Landman;
2. “De Bilt in kaart gebracht”, Jubileumuitgave in 2012 van de Historische Kring D’
Oude School; prijs € 14,95 voor leden dan wel degene, die lid wil worden; normaal
€ 24,95 winkelprijs; ook te verkrijgen op donderdag-morgen, Kometenlaan 399A;
bedrag overmaken op ING-rekening 300683, onder vermelding van jubileumboek.
3. “Duiken in het verleden”, het natuurbad “de Biltsche Duinen”; een eventuele herdruk
wordt overwogen. Indien u daarvoor belangstelling heeft, kunt u dit kenbaar maken
aan Karel Beesemer, tel. 030 2205478 ; prijs nog onbekend;
4. “’t Jodendom in Bilthoven”, “Van het ontstaan tot de afbraak van een echte
volksbuurt”, € 17,50 Ook te verkrijgen bij Rienk Miedema ,tel. nr. 030 2281763
5. “Verhalen van Vroeger& Nu”, verhalen uit De Bilt, Bilthoven, Groenekan,
Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek, prijs € 12,50 op deze avond. Ook te
verkrijgen door overmaking van € 14,95 op Rabobank nr. 1638.27.060 t.n.v. stichting
Skrivan, Groenekan. Onder vermelding van “jubileumboek 2013” en uw
adresgegevens. Ook te koop in de webwinkel: www.debiltschrijft.nl
Bij bestelling o.a. via telefoon: gratis bezorging binnen de gemeente De Bilt
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