Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Breukelen
Gaarne nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
Historische Kring Breukelen, welke gehouden zal worden op
dinsdag 22 maart 2022 in Kockengen, Wagendijk 43, zaal Irene.
Inloop vanaf 19.00 uur. De vergadering begint om 19.30 uur.
Na de vergadering is er een koffie-/theepauze, met vervolgens een inleiding door Daan
Wolfert over het onderwerp ‘Het Rampjaar’.
Na afloop is er nog gelegenheid om samen met het bestuur terug te blikken op het
afgelopen jaar en de plannen voor de komende periode, onder het genot van een drankje.
Alles onder voorbehoud van de overheidsrichtlijnen met betrekking tot de pandemie.
Mochten zich veranderingen voordoen in onze programmering, dan laten we u dat tijdig
weten via de mail. De agenda van de vergadering luidt als volgt:
1. Opening en mededelingen namens de voorzitter / vaststelling agenda.
2. Toelichting door de voorzitter op de activiteiten van de HKB in het afgelopen verslagjaar
aan de hand van het jaarverslag HKB 2021.
3. Toelichting van de penningmeester op de Verlies- en Winstrekening en de balans 2021.
4. Verslag van de kascommissie over het financiële beheer 2021. Decharge penningmeester
en bestuur.
5. Benoeming leden kascommissie en reservelid voor het boekjaar 2022.
6. Toelichting van de penningmeester op de begroting 2022.
7. Toelichting op de lopende zaken en de beleidsvoornemens van de HKB in 2022.
8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag.
9. Sluiting.
De financiële stukken, alsmede het jaarverslag 2021 en de notulen van de ALV van
19 oktober 2021 zijn te raadplegen op : www.historischekringbreukelen.nl
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2022 met € 1,- te verhogen en wordt € 20.50
via automatische incasso en € 21.50 via overmaking per bankrekening.
Het gezinslidmaatschap kost € 7.-. Tevens wordt voorgesteld om vanaf 2023 de CBS-index als
uitgangspunt te hanteren, waarop al dan niet besloten wordt tot wijziging.

