
De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 
 ‘De Oranjeboom’ 
 

Agenda van de 68e Algemene Ledenvergadering 
 
Datum: 9 juni 2015   
Lokatie: De Dorpsherberg, W-Alexanderplein 4 te Teteringen 
Aanvang: 19:30 uur 
 

1. Opening door voorzitter, gevolgd door mededelingen bestuur. 
2. Notulen van de 67e Algemene Ledenvergadering. 
3. Jaarverslag (secretariaat) over verenigingsjaar 2014. 
4. Jaarverslag (financieel) over het verenigingsjaar 2014. 
5. Verslag Kascommissie (mevr. Kropman-Remers en dhr. Van den Berg) over het 

boekjaar 2014, waarna voorstel tot goedkeuring van de jaarstukken. 
6. Benoeming leden (+ 1 reserve-lid) voor kascommissie 2015. 
7. Bestuursvoorstel vaststelling contributie 2016: handhaven € 32,50 voor Gewone 

leden en € 10,- voor Belangstellende leden. 
8. Bestuursvoorstel vaststelling begroting 2016. 
9. Korte presentatie Nieuw Beleid 2015 - 2023. 
10. Bestuursverkiezing 2015. * 

 
Volgens het rooster treden af en stellen zich herkiesbaar de heren F.Gooskens  en 
C. van Strijen. 
Tussentijds (01-04-2015) is afgetreden secretaris J.L. van Uijthoven en ook mevr. 
D. Striekwold heeft aangegeven per deze ALV haar bestuurslidmaatschap te willen 
beëindigen. 
Het bestuur stelt voor te benoemen tot bestuurslid: 
Michiel Adriaansen, Guido van den Eijnde, Peter Haagh, Jorgen Janssens en 
Joseph Vos. Zij stellen zich tijdens de vergadering kort voor. 
 
Verkiezing nieuwe voorzitter.  
C.M.M. Machielsen treedt af, zoals aangegeven in de 67e algemene vergadering. 
Er is op dit moment geen kandidaat-voorzitter beschikbaar. Zo de situatie dat 
vraagt zal de vicevoorzitter tijdelijk optreden als waarnemend voorzitter.  
 
Het bestuur kent volgens de statuten maximaal 12 leden. Er is na de voorgestelde 
benoemingen nog 1 vacature, 2 als we de voorzittersfunctie meerekenen. 
 
Toespraak scheidende voorzitter. 
Overhandiging voorzittershamer aan nieuwe voorzitter. 
 

11. Rondvraag en sluiting , waarna pauze en een lezing. 
 
*Voor verkiezing voorzitter en overige bestuursleden (incl. uitbreiding) geldt dat alleen 
de ere- en gewone leden stemgerechtigd zijn. Stemmen bij volmacht kan na schriftelijke 
vooraanmelding door een stemgerechtigd lid. 
Tot uiterlijk 5 juni 2015 kunnen eventuele (tegen-)kandidaten – alleen Gewone leden - 
zich aanmelden via mailadres: secretariaat@deoranjeboom.nl. 
 
Via dit mailadres is ook reeds opvraagbaar: het secretarieel jaarverslag 2014 en de 
financiële jaarstukken 2014. 


