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Datum en tijd: Zondag 30 oktober 2022  
12.00 – 13.00 uur Lunch (aanmelden vereist) 
13.15 – 14.15 uur Wandeling over het landgoed (aanmelden niet vereist) 

 
14.30 – 16.15 uur ALV (aanmelden vereist) 

Plaats: Landgoed Wellenseind, Ontmoetingscentrum Voor Anker, 
Dunsedijk 3A, Lage Mierde (vooranker.nl) 

 

In deze brief staat de agenda voor ALV van 30 oktober en een toelichting bij de 
agendapunten. 
▪ De algemene ledenvergadering / jaarvergadering (ALV) wordt dit jaar op 

zondag 30 oktober gehouden. 
▪ Traditiegetrouw is er bij de ALV een gezamenlijke activiteit. 

Dit keer een wandeling over landgoed Wellenseind. 
▪ Met openbaar vervoer is Landgoed Wellenseind slecht bereikbaar. Kan je moeilijk 

met eigen vervoer komen, dan kunnen we mogelijk regelen dat u met anderen 
meerijdt. Komt u op eigen gelegenheid en bent u bereid iemand mee te laten 
rijden of wenst u graag mee te rijden? Laat het weten aan de secretaris, Okke de 
Groote, of neem contact met een van de andere bestuursleden. 

▪ Het bestuur vindt de uitdagingen en risico’s van corona nog reëel en vraagt de 
deelnemers om zich aan de volgende regels te houden: 

o Heeft u corona-gerelateerde klachten? Blijf thuis en doe een zelftest. 
o U bent niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Maar het blijft wel 

een veilige afstand. Geef elkaar de ruimte. 
o Kom bij voorkeur alleen naar de jaarvergadering als u bent gevaccineerd, 

recentelijk hersteld bent van corona, of negatief getest bent op corona. 
o De ruimte wordt tijdens de vergadering extra geventileerd. 

▪ Kunt u niet deelnemen aan de vergadering, dan mag u uw meningen en ideeën 
ook schriftelijk inbrengen bij het bestuur. 

 

Toelichting op de agenda 
Algemeen: 
▪ De bijlagen zijn te vinden op de afdelingswebsite: 

humanistischverbond.nl/agenda/algemene-ledenvergadering-hv-brabant-30-01/. 
▪ De op de website gepubliceerde stukken worden op aanvraag per post 

toegezonden door de secretaris, Okke de Groote. 
▪ De vergadering begint om 14.30 uur, om 12.00 uur bent u welkom voor een lunch 

en aansluitend een wandeling. 
▪ Voor deelname aan de ALV op 30 oktober is aanmelden nodig. 

Aanmelden kan tot 27 oktober bij de secretaris, Okke de Groote. 

https://www.vooranker.nl/
https://www.humanistischverbond.nl/agenda/algemene-ledenvergadering-hv-brabant-30-01/
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Agenda | algemene ledenvergadering / jaarvergadering | zondag 30 oktober 2022 
De bijlagen kunt u vinden op onze website. En zenden wij op verzoek per post toe. 
 

1. Opening en vaststelling agenda 14.30 uur 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen ALV 2021 [Bijlage 1] 

5. Jaarverslag afdeling 2021 [Bijlage 2] 

6. Financieel Jaarverslag 2021 [Bijlage 3 en bijlage 4] 

7. Verslag kascontrolecommissie 

8. Decharge van de penningmeester 

9. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 

11. De afdeling in 2022 – de stand van zaken – 

12. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

13. Vaststellen Jaarplan 2023 [Bijlage 5] 

14. Vaststellen Begroting 2023 [Bijlage 6] 

15. Rondvraag en ‘wat verder ter tafel komt’ 

16. Sluiting 16.15 uur 
 

 

Bij de afzonderlijke agendapunten: 
Ad 10: De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Hanny van Belkom en Simone 

Wellens. Reservelid is Harry Borg. 
Het is gebruikelijk dat men deze taak maximaal 2 jaar vervult. Kandidaten 
voor de nieuwe commissie kunnen zich schriftelijk melden tot 2 dagen voor 
de vergadering of mondeling tijdens de vergadering. 

Ad 11: De ALV stelt het jaarverslag van 2021 en het jaarplan voor 2023 vast. We 
praten elkaar bij over de voortgang in 2022 van de gemaakte plannen. 

Ad 12: Het bestuur bestaat uit Femke van den Heuvel (voorzitter), Jan Broekman, 
Lambert Elshout (penningmeester) en Okke de Groote (secretaris). Van hen 
zijn Jan, Lambert en Okke aftredend.  
We zoeken vier nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe 
penningmeester en secretaris. Kandidaten voor een plek in het bestuur 
kunnen zich melden bij de secretaris of tijdens de ALV. 

 

Kunt u niet deelnemen? 
Kunt u niet deelnemen aan de ALV, dan kunt u ook schriftelijk uw mening en ideeën 
met het bestuur delen. Stuur voor 28 oktober uw reactie aan de secretaris, Okke de 
Groote, of neem contact met een van de andere bestuursleden. Uw ideeën worden 
dan ingebracht op de vergadering (het bestuur kan deze inkorten). 
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Voorafgaand | wandeling | zondag 30 oktober 2022 
 

 
 

Voorafgaand aan de vergadering kunt u van een wandeling genieten over het 
prachtige landgoed Wellenseind. Denk aan gepast schoeisel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van afdeling Brabant bestaat tot de ALV uit: 
 

Femke van den Heuvel, voorzitter , hvbrabant.vz@gmail.com, 06-42 43 75 07 

Jan Broekman, contactpersoon activiteiten West-Brabant, jan.broekman@aazicht.nl, 
06-20 30 18 27 

Lambert Elshout, penningmeester, hvbrabant.penningmeester@gmail.com, 
06-83 71 31 71 

Okke de Groote, secretaris, hvbrabant.secretaris@gmail.com, 06-14 89 72 71 
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