Old Gaffers Association.NL
Algemene Leden Vergadering
Zaterdag 7 maart 2020, Woudrichem

Visserij- en Cultuurhistorisch Museum
Kerkstraat 41
4285BA Woudrichem
Ontvangst 13:00
Rondleiding door het museum 13:45
Vergadering 15:00 – 17:00
Borrel 17:00
Diner 18:00 in Restaurant ‘het Oude Raedthuys’
Hoogstraat 47, 4285AG Woudrichem

Agenda (concept)
Teken alsjeblieft de presentielijst bij Bart, de secretaris, bij binnenkomst
1. Opening door de voorzitter, welkom, vaststelling van de agenda
2. Verslag van de algemene ledenvergadering op 9 maart 2019 te Warmond,
vaststellen daarvan (concept is bijgevoegd). Dit verslag staat sedert 1 mei 2019
op onze website.
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen voor de vergadering door de voorzitter. Onder andere: de
vernieuwde website, activiteitenagenda, vernieuwde redactie Nieuwsbrief,
contributiebetaling.
5. Terugblik op het afgelopen en vooruitblik op het nieuwe jaar door secretaris,
bestuurs- en commissieleden:
- nieuwe leden(Bart) ,
- winkel (Mieke),
- website en facebook redacteur (Gerhard),
- archivaris en rating/meetcommissie (Erik)
- nieuwsbrief redactie (Frits/Edith), lay-out (Bernadette)
- fotocommissie (Jules),
- OGA UK (Rik),

-

evenementencommissies Noord en Zuid (Karel, Dirk)
beurscommissie (Roos)

6. Verslag van de kascontrolecommissie (Hugo & Florent) en, zo mogelijk, decharge
7. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 door de penningmeester Ad
(stukken bijgevoegd)
8. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn drie bestuursleden: Dirk Peeters, Bart Carpentier (secretaris) en
voorzitter Cees van Spierenburg, ze zijn alle drie herkiesbaar.
Tegenkandidaten voor het bestuurslidmaatschap worden hierbij dringend
opgeroepen.
Bij gelijke geschiktheid wordt zo mogelijk de voorkeur aan vrouwen gegeven.
Opgave bij het bestuur tot aan de behandeling van dit agendapunt.
9. Nieuwe commissieleden:
Er moet nieuwe kascontrolecommissie komen: wie zijn kandidaat?
Er bestaat nog steeds een vacature voor de fotocommissie ter vervanging van
Florence (naast Jules, Patricia, Iwan en Erik).
We zoeken nog altijd iemand voor de acquisitie en de contacten met onze
adverteerders.
10. Mededelingen/voorstellen van het bestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting
CvS, 24 februari 2020

