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Agenda voor de Jaarvergadering van de Vereniging Oud Edam 2020 
Op dinsdag 21 juni om 20.00 uur in De Swaen, Voorhaven 135, 1135 BP Edam 
 
Door het coronavirus kan deze vergadering op 21 april helaas niet doorgaan. We houden u op de hoogte. 
 
Agenda: 

1.     Opening, mededelingen en ingekomen stukken; gang van zaken deze avond. 
2.     Verslagen en plannen 

a.     vaststellen van de notulen van de Jaarvergadering van 11 juni 2019 (*) 
b.     jaarverslag 2019 
c.      plannen voor 2020 

3.     Financiën 
a.     korte toelichting op het financieel verslag 2019 (*) en begroting 2020 (*) 
b.     verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
c.      decharge van het bestuur 

4.     Voorstel tot verhogen van de jaarlijkse contributie per 2021 
Het bestuur stelt voor om de contributie met ingang van 2021 te verhogen tot € 23,=  

5.     Samenstelling van het bestuur 
a.     Rooster van aftreden bestuur. 
Volgens het rooster van aftreden, zijn de volgende bestuursleden aftredend en herkiesbaar: 

• Leontien Rosier, voorzitter. Aangezien zij de vorige voorzitter tussentijds is opgevolgd en zijn 
termijn nu verstreken zou zijn, is het nu haar beurt om af te treden en zich herkiesbaar te 
stellen.  

• Wim de Wolf, bestuurslid, is aftredend en herkiesbaar.  
• Saskia van der Valk, bestuurslid – zij heeft haar functie eind 2019 wegens drukte in werk- en 

privésfeer neergelegd.  
b.     Nieuwe bestuursleden 

Renée Diederix heeft aangegeven dat het haar momenteel niet lukt om het naast haar dagelijks 
leven secretaris van onze vereniging te zijn.  
Daarom stelt het bestuur Christiaan Veen als nieuwe secretaris voor.  
Renée blijft bestuurslid.  
Tegenkandidaten voor de opengevallen bestuursfuncties kunnen per e-mail worden 
opgegeven aan het bestuur (info@oud-edam.nl), met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 10 lid 4, eerste volzin, van de Statuten, luidende: Door tenminste 10 stemgerechtigde 
leden kan eveneens voor elke vacature één kandidaat worden gesteld  mits deze 
kandidaatstelling uiterlijk drie werkdagen vóór de dag van de vergadering in het bezit is van 
het bestuur. 

6.     Fonds Oud Edam 
zie de concept-notulen van 2019 en het aparte document over het Fonds, elders op deze website 
https://www.oud-edam.nl/wp-content/uploads/Fonds_Oud_Edam_voorstel_bestuur_2020.pdf  

7.     Rondvraag 
8.     Sluiting 

  
Na de pauze is de feestelijke uitreiking van het Gele Steentje, in plaats van de traditionele lezing. Die 
organiseren wij op zaterdag 20 juni in de Grote Kerk. 
Ook nu weer bepalen de leden welk project deze trofee verdient!  Breng uw stem dus uit! 


