
 

Dordrecht, 15 maart 2019 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Het bestuur nodigt u graag uit om onze ledenvergadering bij te wonen, die gehouden wordt in het 
Dordrechts Museum op donderdagavond 11 april 2019, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Ook introducés zijn hartelijk welkom. Na de huishoudelijke vergadering zullen Boudewijn Zwart en 
Cor Ardesch een voordracht houden. Beiden zullen spreken over het ambt van stadsmusicus. Het 
belooft een boeiende avond te worden.  
 
U kunt vooraf vanaf 18:00 uur gebruik maken van de dagschotel die geserveerd wordt in restaurant 
Art & Dining naast het Dordrechts Museum. De kosten van de dagschotel zijn voor eigen rekening 
en bedragen €9,95 (exclusief drankjes). U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website: 
www.grotekerkdordrecht.com of telefonisch via 078-63209100. Aanmelden voor de 
ledenvergadering is niet nodig. 
 
Het avondprogramma luidt als volgt: 

1. Opening 
2. Notulen ledenvergadering van 19 april 2018 en jaarverslag 2018  
3. Mededelingen van het bestuur 
4. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 
5. Jaarcijfers 2018 door penningmeester Adri de Heer 
6. Verkiezing kascommissie 2019 
7. Excursie zomer 2019, toelichting door Arij Boogerman 
8. Verkiezing bestuursleden. Statutair aftredend zijn mw. Marjan van de Pol, dhr.  Johan 

Bregman en dhr. Anthonie Hogendoorn;  Marjan van de Pol en Anthonie Hogendoorn zijn 
niet herkiesbaar,  Johan Bregman stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor te benoemen 
tot bestuurslid mw. Mirjam van Dijke-van Willigen en mw. Willemijn Veldhuijzen. 

9. Rondvraag 
10. Pauze 
11. Lezing door Cor Ardesch en Boudewijn Zwart 
12. Afsluiting 

 
De stukken behorend bij de vergadering (jaarverslag, notulen LV 2018, financiële stukken en een 
korte introductie van mw. Mirjam van Dijke-van Willigen en mw. Willemijn Veldhuijzen) zijn te 
downloaden via onze website: www.grotekerkdordrecht.com/ALV2019. Indien u een hard-copy 
versie wenst van de stukken, kunt u deze opvragen bij het secretariaat via onderstaande 
contactgegevens tot uiterlijk 30 maart. 
 
We hopen u te ontmoeten op onze vergadering en zien uit naar uw komst! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Anthonie Hogendoorn 
Secretaris van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht  
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