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Agenda Gewone Algemene Ledenvergadering (GALV)
voor het zevenenveertigste verenigingjaar
14 juni 2014 (Zie HNL.198)

Namens de voorzitter, Ir J Gerhard van der Laan, nodig ik u uit voor de jaarvergadering: gewone algemene
ledenvergadering (GALV) van 14 juni 2014 te 12.30 uur in de sociëteit Amicitia, Prins Hendriklaan 15 3818 HK
Amersfoort.
Verzoeken tot wijziging of aanvulling van de agenda zijn mogelijk tot een uur voor de vergadering. De financiële
stukken zijn bij aanvang van de verenigingsbijeenkomst, te 10.00 uur, beschikbaar. Deze worden niet op internet
gepubliceerd. Na de GALV kunnen genoemde stukken worden opgevraagd bij de secretaris.
Opening door de voorzitter J G van der Laan. Woordje van de voorzitter.
In memoriam voor de in dit jaar overleden leden, zie jaarverslag NFS.4340
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Ingekomen stukken en mededelingen.
Bestuur mutaties, aftredend dhr. Baas (website) aantredend bestuursassistenten PR
J. Kuin en H.F. Kuin-Hulshof (website)
Jaarverslag over het negenenveertigste verenigingsjaar NFS.4340.
Het jaarverslag staat omstreeks eind mei op de website www.nfvkandinavie.nl /
www.nfvskandinavie.com en is op 14 juni in de zaal afgedrukt verkrijgbaar.
Wilt u vooraf een gedrukt exemplaar of als bijlage van een e-mail dan kunt u dit opvragen bij de
secretaris.
Aktie punten uit het GALV-verslag van 9 maart 2013 NFS.4114, goedgekeurd 13 september 2013.
Plannen, beschouwing en gedachtewisseling rondzendverkeer.
De nieuwe website van Skandinavië.
Presentatie door de twee nieuwe beheerders John en Rieneke Kuin.
Dankwoord aan rondzendsectiehoofden, kascommissie, assistenten.
Stand van zaken t.a.v. het ledenbestand.
Contributie inning 2014, incasso 2015! Royementen.
Verslag kascontrole commissie:
Dhr. Wijker en Nachtegaal,
Reserve Dhr. Benedictus, (gekozen tijdens de ledenbijeenkomst van 8 december 2012.)
De kascommissie leden blijven in functie zolang de vergadering geen andere kandidaat,
kandidaten voorstelt of een kascommissielid met deze taak stopt.
Financieel verslag 2013 NFS.4341 in de zaal aanwezig op 14 juni 2014 te 10.00 uur.
Decharge penningmeester(s) en bestuur.
Optreden naar buiten in 2014, afsluiting 50 jaar NFVS POSTEX manifestatie oktober
Dat wat verder ter tafel komt.
e
Sluiting en 179e veiling.

Christiaan Hertel. Secretaris.
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