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Aan de leden van de Vereniging oud-Dordrecht 

 
Dordrecht,  23 maart 2016 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Namens het bestuur van de Vereniging oud-Dordrecht nodig ik u uit voor de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag 19 april 

2016 in de Trinitatiskapel, Vriesestraat 22  te Dordrecht. Aanvang vergadering: 19.30 uur.  

 
Agenda: 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda (is gepubliceerd op de website) 
3. Ingekomen stukken/mededelingen 
4.  Notulen van de algemene ledenvergadering dd.15 april 2015 (is gepubliceerd op de 

website) 
5. Jaarverslag over het jaar 2015 door de secretaris (is gepubliceerd op de website) 
6.   Het financieel jaarverslag 2015 door de penningmeester (is gepubliceerd op de website) 
7.  Verslag van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester over het 

jaar 2015 (décharge) 
8.  Verkiezing van een lid van de commissie tot het nazien der rekening van de 

penningmeester over de jaren 2016 en 2017 
9. Begroting voor het jaar 2016 (is gepubliceerd op de website) 
10. Commissies en werkgroepen 
11. Rondvraag 
 
Aansluitend op deze algemene ledenvergadering zal om ca. 20.30 uur het eerste exemplaar 
van ons Jaarboek 2015, getiteld Aart Schouman, tekenaar en kunstschilder. Zijn Dordtse 
jaren (1710-1753) door de voorzitter, Charlotte Ritter, overhandigd worden aan Charles 
Dumas, oud-hoofdconservator (Oude Kunst) van het RKD Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis, Den Haag. De auteur, Emile Havers, zal een korte inleiding geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de Vereniging oud-Dordrecht 
 
 
W.J.C. Nieuwenhuis  
Secretaris 
 
 
Programma: 
20.30 Ontvangst met koffie 
20.45 Welkomstwoord door de voorzitter, Charlotte Ritter 
20.55 Korte toelichting door de auteur, Emile Havers 
21.15 Aanbieding door de voorzitter van het 1ste exemplaar aan Charles Dumas 
21.20 Afsluting door de voorzitter 
21.25 Drankje 


