Uitnodiging voor de Algemene Jaarvergadering van de
Atheïstisch-Humanistische Vereniging DE VRIJE GEDACHTE
Op zaterdag 6 november 2021 in CURSUS-EN VERGADERCENTRUM
DOMSTAD, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Zaal open 13.00 uur, aanvang 13:30 uur
De locatie is ca. 10 minuten lopen van het CS Utrecht; als u de sneltram neemt stapt
u uit op de halte Graadt van Roggenweg
De Algemene Jaarvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden van
de vereniging en genodigden met goedkeuring van het bestuur. Wij vragen u per email aan te melden voor deze vergadering.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening door de voorzitter;
Ingekomen stukken en mededelingen;
Goedkeuren notulen jaarvergadering 12 september 2020;
Jaarverslag 2020;
Financieel verslag van de penningmeester over 2020;
Verslag van de kascontrolecommissie;
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie;
Verslag overige permanente en tijdelijke commissies;
Begroting 2021;
Vaststellen contributie en abonnementsgeld voor 2022;
(Eventueel korte pauze);
Bestuurswijzigingen.
Stemming over fusie met Atheïstisch Verbond voorgesteld door beide
besturen;
Toelichting Stichting Leerstoel Leo Polak;
Rondvraag en sluiting.

Aansluitend is er een borrel om na te praten.
De jaarstukken en bijlagen staan op onze website www.devrijegedachte.nl

Toelichting agenda:
Agendapunt 7:
De kascommissie bestaat thans uit Bert Gasenbeek en Alexander Wendel.
Agendapunt 8:
Naast de kascontrolecommissie kent de vereniging de redactiecommissie van ons blad De
Vrijdenker. Voorts zijn we mede-initiatiefnemers van de Stichting Leerstoel Leo Polak aan
de Universiteit van Groningen. Leden van onze vereniging maken del uit van het bestuur
van de Stichting.
Agendapunt 10:
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 30,00 en het abonnement op ons tijdschrift
De Vrijdenker € 36,00 per jaar. Een lid-abonnee is € 62,00 verschuldigd. Het bestuur stelt
voor de bedragen voor 2022 niet te verhogen.
Agendapunt 11:
Periodiek aftredend en herkiesbaar voor twee jaar is Fabian van Langevelde en Jacques
Honkoop.
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot 1 november 2021 aanmelden.
De kandidatuur dient door ten minste vijf leden te worden gesteund.
Kandidaatstelling is mogelijk via het e-mailadres: info@devrijegedachte.nl of
secretariaat@devrijegedachte.nl
In verband met de zaalgrootte en de catering stellen wij het zeer op prijs indien u zich
vooraf aanmeld per e-mail via info@devrijegedachte.nl

