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Agenda Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) 

voor het vijftigste verenigingsjaar 

20 september 2014 

(zie ook bijsluiter HNL.200 NFS.4369/rev.1.def., van18 augustus 2014) 

Namens de voorzitter, Ir J Gerhard van der Laan, nodig ik u uit voor de buitengewone ledenvergadering (BALV) van 20 

september, aangekondigd in de bijsluiter HNL.200 NFS.4369/rev.1.def., verzonden 18 augustus 2014.  

Plaats Sociëteit Amicitia, Prins Hendriklaan 15 3818 HK Amersfoort.  

1. Opening door de voorzitter J G van der Laan.   

i. Indien gevraagd een stemcommissie samenstellen uit de aanwezigen. (3) 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

i. Acht leden hebben gereageerd op de bijsluiter NFS.4369/rev.def. in HNL.200. Voor de 

voorgestelde contributie verhoging en hun akkoord gegeven. 

ii. Negen leden hebben zich afgemeld. 

 

3. Bestuur mutaties, aftredend penningmeester dhr. Rutger van Veenendaal per 7 maart 2015. 

i. Reflectanten kunnen zich aanmelden tot 1 januari 2015. 

4. Verslag algemene ledenvergadering NFS.4379.  

i. Het verslag van de jaarvergadering en het jaarverslag over het 50
e
 jaar staant op de 

website www.nfvkandinavie.nl  / www.nfvskandinavie.com en is op 14 juni in de zaal 

afgedrukt verkrijgbaar. 

ii. Een gedrukt exemplaar is per post of e-post opvraagbaar bij de secretaris.  

5. Verslag van de commissie bezuinigingen, de heren van der Laan, Wijker en Hendriks. 

6. Voortgang Het Noorderlicht, jubileumnummer, toekomst, financiering. 

7. Optreden naar buiten in 2014, afsluiting 50 jaar NFVS POSTEX manifestatie oktober 

8. Dat wat verder ter tafel komt.  

9. Sluiting en 180
e
  veiling.  

Christiaan Hertel  

Secretaris. 
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