AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
zaterdag 26 MAART 2021 13.00 UUR
Hotel Iselmar, Lemmer
Plattedijk 16
8531 PC Lemmer1

AGENDA
12.00 uur Lunch voor degenen die zich daarvoor hebben aangemeld.
1.

Opening (13.00 uur)

2.

Openingsrede voorzitter IJsselmeervereniging Benno van Tilburg: ‘50 jaar
IJsselmeervereniging’ en mededelingen

3.

Verslag van de ALV van 27 maart 2021 Het verslag is op de website opgenomen.

4.

Jaarrekening 2021 en de begroting 2022
De jaarrekening 2021 en begroting 2022 zijn ter vaststelling op de website opgenomen.
De kaskommissie (Barbara van Bijma, Jos Theunissen) zal verslag uitbrengen van het
onderzoek van de boeken. Eén van de leden van de kascommissie zal door de ALV
vervangen moeten worden door een nieuw lid.

5.

Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022
Het jaarverslag 2021 en het jaarplan 2022 zijn ter vaststelling op de website opgenomen.

6.

Rondvraag en sluiting (formele deel, uiterlijk 14.00 uur)

7.

Pauze

8.

Lezing Emiel Hakkenes: Polderkoorts

9.

15.00 uur
Vertrek naar het Woudagemaal (enkele minuten lopen) voor excursie in het Woudagemaal
(voor degenen die zich hiervoor hebben opgegeven).
Het Woudagemaal is het enige nog werkende Nederlandse stoomgemaal en Unesco
werelderfgoed. In 2021 bestond dit gemaal 100 jaar.

Opmerkingen:
Vanwege de corona-maatregelen is het noodzakelijk dat alle leden die de ALV en de andere
activiteiten willen bijwonen zich ook opgeven via de site van de vereniging
(www.ijsselmeervereniging.nl).
Als de corona-maatregelen het onmogelijk maken om deze ALV fysiek te houden zal de ALV
gehouden worden via Teams en zal alleen het formele deel (de punten 1 tot en met 6)
behandeld worden. Ieder die zich voor de ALV heeft opgegeven zal via de mail een toegang
ontvangen.

1

Hotel Iselmar is per OV bereikbaar vanaf station Heerenveen (Qline 315, bus 47) of station Sneek (bus 47).
bushalte ir. D.F. Woudagemaal.
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