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Haarlem,6 mei 2015
Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 2015
De Historische Vereniging Haerlem houdt op woensdag 24 juni 2015 haar Algemene
Ledenvergadering in het Haarlemse Hoofdbureau van Politie, Koudenhorn 2 te Haarlem. De
vergadering begintom 20.00 uur, dedeurgaatopen om 19.30 uur. U bentvan harte
uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Gezien de bijzondere functie van het gebouw
en veiligheidsvoorschriften is het van belang dat u zich van te voren aanmeldt via de website
en ook een legitimatie meeneemt. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Na de
inloop tussen 19.30 en 20.00 uur kunt u niet meer toegelaten worden. Als u zich niet heeft
kunnen aanmelden voóraf, kunt u bij tijdige aanwezigheid met geldige legitimatie alsnog
geregistreerd worden.
De financiële jaarstukken2Ol4 en het jaarverslag 2014worden gepubliceerd in het Jaarboek
dat op 3 juni aanstaande zal worden uitgebracht . Deze stukken alsmede de conceptnotulen
van de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2Ol4liggen in de vergaderzaal op 24 juni en

tijdens de openingsuren in De Hoofdwacht ter inzage. De hiervoor genoemde documenten
zijn ook te vinden op de website.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 25 juni 2014
3. Jaarverslag 2014 en verantwoording door het bestuur over het in 2014 gevoerde beleid
4. Financieel verslag 2014 en begrotingen 2015 en 2016
5. Verslag Kascommissie 2014
6. Benoeming Kascommissie 2015
7. Bestuurswisselingen
Volgens rooster treden af als bestuurslid Jan-Dirk Enschedé, Marjorie Vroom en Martin van
Bleek. Jan-Dirk Enschedé stelt zich niet herkiesbaar. Marjorie Vroom stelt zich herkiesbaar
als algemeen bestuurslid. Martin van Bleek stelt zich herkiesbaar als algemeen bestuurslid.
Het bestuur stelt voor Frits Anema te benoemen tot bestuurslid in de functie van
penningmeester.
8. Huishoudelijk reglement
Het bestuur stelt voor het huishoudelijk reglement zoals aangegeven in de bijlage goed te
keuren.
9. Vooruitzichten voor het nieuwe seizoen
10. Rondvraag en sluiting
Na afloop van het huishoudelijke gedeelte zal René de Jong (facilitair management) namens
de politie Noord-Holland Kennemerland ons vertellen over de geschiedenis en het huidige
gebruik van het gebouw en architect Roland Schraverus over de recente verbouwingen.

Met vriendel ijke groet,
Harco Gorter
Secretaris
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