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De Vrĳdenker 2020-07

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering
van vrĳdenkersvereniging
DE VRĲE GEDACHTE,
digitaal te houden op zaterdag 12 september 2020, aanvang 14:00 uur

In verband met de bĳzondere omstandigheden heeft het Bestuur besloten de Algemene Vergadering
dit jaar digitaal te laten plaatsvinden in de vorm van een videovergadering met ZOOM. De Algeme‐
ne Vergadering is niet openbaar en alleen toegankelĳk voor leden van de vereniging en genodigden
met goedkeuring van het bestuur.

Agenda
Opening door de voorzitter
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Goedkeuren notulen jaarvergadering 11 mei 2019
bĳlage 1
3. Jaarverslag 2019
bĳlage 2
4. Financieel verslag van de penningmeester over 2019 bĳlage 3
5. Verslag van de kascontrolecommissie
6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Verslag overige permanente en tĳdelĳke commissies
8. Begroting 2020
bĳlage 3
9. Vaststellen contributie en abonnementsgeld voor 2021,
Automatische afschrĳving
10. Bestuursverkiezing
11. Beleidsplan
bĳlage 4
12. Ontwikkelingen en internetzaken
13. Rondvraag.
De jaarstukken en bĳlagen staan op onze website www.devrĳegedachte.nl , met uitzondering van
het verslag van de vorige AV en de toelichting op de financiën; leden kunnen die laatstgenoemde
stukken aanvragen bĳ de secretaris, dkruithof@xs4all.nl of via info@devrĳegedachte.nl .
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Toelichting op de agenda
Agendapunt 5:
De kascommissie bestaat uit Hans de Vries, Bert Gasenbeek en Inge van der Stadt (reserve).
Agendapunt 7:
Naast de kascontrolecommissie kent de vereniging nog de redactiecommissie van De Vrĳdenker en
een lobbycommissie (die in 2019 niet actief is geweest). Tevens heeft de vereniging vertegenwoor‐
digers in de Stichting Leerstoel Leo Polak aan de Universiteit van Groningen.
Agendapunt 9:
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt thans (2020) € 30,00 en het abonnement op ons tĳd‐
schrift De Vrĳdenker € 36,00 per jaar. Een lid-abonnee is € 62,00 verschuldigd. Het bestuur stelt
voor de bedragen voor 2021 niet te verhogen. Met het verzenden van herinneringen is veel tĳd en
geld gemoeid. Het bestuur stelt daarom voor dat de ALV besluit dat lid- en abonnementsgeld uitslui‐
tend per automatische incasso kan worden voldaan. Voor nieuwe leden die zich via de website aan‐
melden geldt dit al.
Agendapunt 10:
Periodiek aftredend en herkiesbaar voor twee jaar is Stanley Bakker.
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Dik Kruithof.
Tussentĳds aftredend en niet herkiesbaar is Leon Korteweg.
Kandidaten voor het bestuur zĳn Violette Rondeel, Jaap van Dĳk en Léon Houtzager.
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot 8 september 2020 aanmelden.
De kandidatuur dient door ten minste vĳf leden te worden gesteund.
Kandidaatstelling is mogelĳk via het e-mailadres: info@devrĳegedachte.nl.

Toelichting deelneming via ZOOM
Leden en lid-abonnees ontvangen de aanwĳzingen voor het deelnemen aan de digitale vergadering
op een los vel bĳ deze Vrĳdenker.
Bent u lid of lid-abonnee en ontbreekt onverhoopt dat papier in uw zending, dan kunt u de informa‐
tie per e-mail ontvangen; bel daarvoor tĳdig 085 401 6874 of 06 518 70 218 of mail naar penning‐
meester@devrĳegedachte.nl of elstvanr@planet.nl .

