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Aan de leden van de Vereniging oud-Dordrecht 

Dordrecht, 1 maart 2015 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Namens het bestuur van de Vereniging oud-Dordrecht nodig ik u uit voor de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag 21 april 2015 in 
de Trinitatiskapel, Vriesestraat 22  te Dordrecht. Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.  
 
Agenda 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda (is gepubliceerd op de website) 
3. Ingekomen stukken/mededelingen 
4.  Notulen van de ALV dd.15 april 2014 (is gepubliceerd op de website) 
5. Jaarverslag over het jaar 2014 door de secretaris (is gepubliceerd op de website) 
6.   Financieel jaarverslag 2014 door de penningmeester (is gepubliceerd op de website) 
7.  Verslag van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester over het 

jaar 2014 (décharge) 
8.  Verkiezing van een lid van de commissie tot het nazien der rekening van de 

penningmeester over de jaren 2015 en 2016 
9. Verkiezing leden van het bestuur 
  

Toelichting:  
 Aftredend zijn de heren H. Bax, J.C.M. de Beer en E. Havers. Zij zijn niet herkiesbaar. 
 Ook de heer W.J.C. Nieuwenhuis is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. 
 Het bestuur stelt voor mevrouw C.H. Ritter te benoemen tot voorzitter van de vereniging. 
 Als nieuwe bestuursleden draagt het bestuur voor: mevrouw O. Harmsen en de heren  

J. Akerboom en Sj. de Meer. 
 Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tien leden of, zo dit minder is, door 

tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende der 
stemmen in de algemene vergadering, mits deze voordracht schriftelijk en voorzien van 
de handtekeningen der aanvragers aan het bestuur plaats vindt uiterlijk drie dagen vóór 
de vergadering, waarop de verkiezing zal worden gehouden. Een kandidaatstelling moet 
vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij in beginsel hiermede 
instemt. (art. 7 van de statuten) 

 
10. Begroting voor het jaar 2015 (is gepubliceerd op de website) 
11. Commissies en werkgroepen 
12. Rondvraag 
 
Aansluitend op deze algemene ledenvergadering zal de heer A.J. Scheffers, monetair 
historicus en museoloog, spreken over het Jaarboek 2014, getiteld: “Geslagen te Dordrecht. 
Terugblik op de Munt van Holland”. De heer Scheffers is co-auteur van dit boek. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de Vereniging oud-Dordrecht 
 
W.J.C. Nieuwenhuis  
secretaris 


