
 
 

Convocatie 
 
Donderdag 30 maart 2023 houdt de Historische Kring Maarssen haar jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Het bestuur nodigt alle leden uit om deze vergadering bij te wonen. De 
bijeenkomst wordt gehouden in de Open Hof, Kerkweg 60 te Maarssen.  
Aanvang 19.45 uur – inloop vanaf 19.15 uur 
 
Het financieel jaarverslag 2022, de begroting voor 2023, de notulen van de ledenvergadering 
van 7 april 2022 en ingelaste ledenvergadering van 13 oktober 2022, evenals het jaarverslag 
over 2022 zijn op de avond van de ledenvergadering aan de zaal beperkt verkrijgbaar. 
Vanaf twee weken voor de vergadering worden de stukken op onze website gepubliceerd. 
www.historischekringmaarssen.nl/home/bestuur-en-organisatie/verantwoording/  
 
Agenda 
 
  1. Opening door voorzitter Bert Appeldoorn 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Notulen van de jaarvergadering van 7 april 2022 en 13 oktober 2022 
4. Jaarverslag over het jaar 2022 

  5. Financieel verslag over 2022 en de begroting voor 2023 
  6. Verslag van de kascommissie over 2022 
  7. Vaststelling van de contributie over 2023 en 2024 
  8. Verkiezing kascommissie  
  9. Bestuursverkiezing  
10.       Activiteitenjaarplan 2023 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 
Mevrouw Helma Bokhove heeft zich bereid verklaard als portefeuillehouder voor ‘Planologie 
en beleid’ op te treden. 
 
Na een termijn van 3 jaar treden statutair af de heren Hans van Bemmel en Arie van Ginkel. 
Zij ambiëren een nieuwe bestuurstermijn. 
 
Vacant is de portefeuillehouder ‘Communicatie, Activiteiten en Promotie’. 
 
Namen van tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor de vergadering bij de secretaris 
ingediend worden: secretaris@historischekringmaarssen.nl 
 
Aansluitend van de ledenvergadering de presentatie ‘Digitale Canon’ door Carlo de Meijer.   
 
Na de pauze: 
Presentatie UNESCO Werelderfgoed, Grachtengordel Amsterdam door Helma Bokhove. 
 
Niet-leden zijn welkom bij deze lezing. Zij betalen vijf euro entree. Ook mogen zij aanwezig 
zijn bij de jaarvergadering, maar zij hebben geen stemrecht. 



Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten op deze avond in de Open Hof. 
 
Namens het bestuur, 
Arie van Ginkel, secretaris 
 
 
 
 


