
Algemene Ledenvergadering 2020 

  

Aan alle leden van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart 

  

  

Haarlem, 23 februari 2020 

  

Geachte leden, 

  

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden 

op: 

                                   Dinsdag 24 maart 2020, 20.00 uur [1] 

                                   in “Het Badhuis” 

                                   Leidseplein 49, 2013 PW Haarlem 

  

(In de omgeving geldt betaald parkeren!) 

  

                                               A G E N D A 

  

1.         Opening en vaststelling agenda. 

  

2.         Mededelingen en ingekomen stukken. 

             - voorstel plaquette ter herinnering aan inspanningen van de vrienden voor behoud Houtvaart. 

             - stand van zaken energieonderzoek. 

            

3.         Verslag van de ALV, 26 maart 2019. 

            Het conceptverslag van deze vergadering staat op de website. www.houtvaart.nl 

  

4.         Financiële zaken. 

            a) financieel jaarverslag 2019.  Het financieel verslag 2019 is opgenomen in het jaarverslag 2019 

en staat 2 weken voor de vergadering op de website www.houtvaart.nl.  (Tevens ter inzage tijdens de 

algemene ledenvergadering). 

            b) verslag van de kascommissie 2019. 

            c) verkiezing kascommissie voor 2020. 

            d) begroting 2020 

            

5.         Jaarverslag 2019. 

            

            Het concept-jaarverslag 2019 staat op de website, www.houtvaart.nl. Tevens ter inzage tijdens de 

algemene ledenvergadering. 

                        

6.         Bespreken en vaststellen begroting 2020. 

            De begroting staat op de website en is ter inzage tijdens de vergadering. 

  

https://houtvaart.us16.list-manage.com/track/click?u=22ca6e18b70e4a2fb745c859c&id=114ca982a5&e=765402fadd
https://houtvaart.us16.list-manage.com/track/click?u=22ca6e18b70e4a2fb745c859c&id=6fb37a7b82&e=765402fadd


 

7.         Verkiezing bestuursleden. 

Twee vacatures dienen vervuld te worden nl. voorzitter en lid.  

• Als lid stelt Reinier Hille Ris Lambers zich kandidaat. Hij zal zijn kandidatuur ter vergadering 

toelichten.  

• Voor de functie van voorzitter hebben zich geen kandidaten gemeld. Paul Platt heeft afgelopen 

jaar de functie van voorzitter a.i. vervuld. Hij stelt zich kandidaat als voorzitter. Hij zal zijn 

kandidaatstelling toelichten. 

  

            De functie van coördinator-activiteiten is vacant. Toelichting ter vergadering.                  

  

8.         Toelichting op inzet toezichthouders seizoen 2020. 

            Lia van Velzen en Kees Korner geven een toelichting. 

  

8.         Toelichting op de activiteiten voor het komende zwemseizoen. 

            Door medewerkers SRO. 

  

9.         Toelichting op ideeën voor 2027 + vorming eeuwcommissie          

  

10.       Wat verder ter tafel komt. 

  

11.       Sluiting van de vergadering. 

  

  

Na afloop van de vergadering kan er nog wat nagepraat worden onder het genot van een drankje. 

  

  

                                             *************** 

ZIE www.houtvaart.nl voor  het verslag van de ALV 2019, het jaarverslag 2019 en de begroting 2020.  

   

   

 

[1] (zaal open vanaf 19.30 uur, koffie of thee) 

  


