
 

Agenda 

algemene ledenvergadering / 

Jaarvergadering 

HV afdeling Brabant 
Datum en tijd: Zaterdag 27 oktober 2018 - 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30) 

 Voorafgaand aan de vergadering: stadwandeling: 11.00 – 13.00 uur 

Plaats: Het Klooster, Schorsmolenstraat 13, 4811 VN Breda 

Aanmelden: Graag uiterlijk een week van tevoren (zie toelichting)  
 

Vooraf 

Ontdek het ‘Museum op straat’ in Breda. 

Voorafgaand aan de jaarvergadering kunt u 

mee wandelen met de Blind Walls Gallery. 

Een gids voert ons langs een groot aantal 

muurschilderingen in het centrum van Breda. 

Een hele bijzondere manier om de stad te 

ervaren. De wandeling eindigt om 13.00 uur bij 

Het Klooster. Daar staat een eenvoudige lunch 

klaar. 

 We komen om 11.00 uur samen in Paviljoen de Colonie, Grote Markt 26-28 voor 

koffie met gebak. Van daaruit lopen we naar Parkeergarage Mols van waaruit de 

wandeling begint. 

 Bereikbaarheid: vanaf het station een kwartier lopen. Als u met de auto komt kunt u 

die kwijt in de Mols parkeergarage. Van daaruit is het een paar minuten lopen naar 

de Grote Markt. 

 Graag uiterlijk een week van tevoren aanmelden voor de wandeling. Dat is nodig 

omdat  het aantal plaatsen beperkt is en we bij te veel aanmeldingen een extra gids 

nodig hebben. Aanmelden bij Kees Schilder (keesschilder@me.com). 

 

Toelichting op de algemene ledenvergadering / Jaarvergadering (ALV) 

Algemeen: 

 De bijlagen zijn te  vinden op de afdelingswebsite (zie aldaar onder ‘algemene 

ledenvergadering 2018’): http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/brabant. 

 De op de website gepubliceerde stukken zullen op aanvraag door de secretaris, 

Paula van Luijk, per post worden toegezonden. Als u dat wilt neemt u dan contact op 

met Paula (hvob.secretaris@gmail.com). 

 Aanmelden voor de ALV is niet verplicht, maar stellen we wel op prijs, zodat we een 

inschatting kunnen maken van het aantal aanwezigen. Aanmelden kan bij de 

secretaris Paula van Luijk (hvob.secretaris@gmail.com) of de voorzitter Kees 

Schilder (06-31 49 76 23 of keesschilder@me.com).  
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http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/oost-brabant
mailto:hvob.secretaris@gmail.com?subject=Aanvraag%20toezending%20stukken%20ALV%202018
mailto:hvob.secretaris@gmail.com?subject=aanmelding%20voor%20de%20ALV%202018
mailto:keesschilder@me.com?subject=aanmelding%20voor%20de%20ALV%202018


 

 De zaal is open vanaf 13.15 uur. Na afloop is er gelegenheid om met een drankje nog 

even na te praten. 

 

Agenda algemene ledenvergadering / Jaarvergadering 

De bijlagen kunt u vinden op onze website. Op verzoek worden ze per post toegezonden. 

 

1. Opening en vaststelling agenda  14.00 uur 

2. Mededelingen   

3. Ingekomen stukken    

4. Notulen ALV 2017 [Bijlage 1]  

5. Jaarverslag afdeling 2017 [Bijlage 2]  

6. Financieel Jaarverslag 2017 [Bijlage 3]  

7. Verslag kascontrolecommissie    

8. Decharge van de penningmeester    

9. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid   

10. Verkiezing kascontrolecommissie   

11. De afdeling in 2018 –de stand van zaken –   

12. Verkiezing nieuwe bestuursleden     

13. Vaststellen Jaarplan 2019  [Bijlage 4]  

14. Vaststellen Begroting 2019 [Bijlage 5]  

15. Rondvraag en ‘wat verder ter tafel komt’ 

16. Sluiting  16.00 uur 

 

Bij de afzonderlijke agendapunten: 

Ad 10: De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Anneberth van Walraven en Hein 

Jansen. Plaatsvervangend lid is Hanny van Belkom. Kandidaten voor de nieuwe 

commissie kunnen zich schriftelijk melden tot 2 dagen voor de vergadering of 

mondeling tijdens de vergadering. 

Ad 11 Het jaar 2018 is al weer voor een groot deel voorbij. We hebben het jaarplan voor 

2019 mede gebaseerd op de activiteiten van 2018. Vandaar dat we jullie kort bij 

willen praten over de voortgang van de uitvoering van de voor 2018 gemaakte 

plannen. Dit doen we met een korte presentatie. 

Ad 12 Het huidige bestuur bestaat uit Paula van Luijk (secretaris), 

Hetty Goudswaard-ten Brink, Louck  Everaars, Lambert 

Elshout (penningmeester), Willem-Jan van Wijk, Harry Borg 

en Kees Schilder (voorzitter). 

 Van hen zijn Hetty en Lambert aan het einde van hun termijn 

en aftredend. Beiden stellen zich verkiesbaar voor een nieuwe 

termijn. 

 Kandidaten voor een plek in het bestuur kunnen zich tot 

uiterlijk 21 oktober melden bij de voorzitter. 


