
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda voor de jaarvergadering op dinsdag 7 juni 2022 om 20:00 uur in De Swaen, Voorhaven 135, Edam. 
 

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Daarom verzoeken wij u vriendelijk u op te geven via 
info@oud-edam.nl of met briefje door de bus bij Achterhaven 105 (1135 XT; ingang op de Breestraat). 
 

 

Agenda: 
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken; gang van zaken deze avond 

2. Verslagen en planning activiteiten 

a. Vaststellen van de notulen van de Jaarvergadering van 19 oktober 2021 (*) 

b. Jaarverslag 2021 (*) 
c. Geplande activiteiten 2022 

3. Financiën 

a. Korte toelichting op het financieel verslag 2021 (*) en begroting 2022 (*) 

b. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

c. Decharge van het bestuur 

4. Samenstelling van het bestuur; rooster van aftreden:  
aftredend en herkiesbaar zijn Tom Lust, Alex Ridder en Mark Ravesloot. 

5. Leden van Verdienste (*) z.o.z. 
6. Rondvraag 

7. Sluiting  

 

 

Aansluitend op de vergadering is de feestelijke huldiging van de Leden van Verdienste en de uitreiking 
van het Gele Steentje (*), waarna wij onder het genot van een drankje met elkaar kunnen napraten.  
 

Wij willen de vergadering beperken tot ca. een uur. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw vragen en 
opmerkingen vooraf door te geven via info@oud-edam.nl of een briefje door de bus bij Achterhaven 105. 
Dat kan tot en met zaterdag 4 juni. De spreektijd is beperkt, dus houd uw vraag kort en bondig!  
 

(*) De benodigde stukken, de voorgestelde Leden van Verdienste en de genomineerden voor het Gele 
Steentje zijn vanaf dinsdag 24 mei 2022, 18:00 uur te vinden op onze website www.oud-edam.nl. In het 
menu, onder het kopje Vereniging vindt u de pagina voor de Jaarvergadering 2022. Via die pagina kunt u 
ook stemmen voor het Gele Steentje. Let op: u kunt uw stem uitbrengen tot uiterlijk zaterdag 4 juni.  
 

Geen internet? Dan kunt u de stukken en/of een overzicht van de genomineerden telefonisch opvragen 
via 0655 300 364. Stemmen voor het Gele Steentje kan met een briefje door de bus op Achterhaven 105.  
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