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        Sjoerd de Meer 
        secretaris 
        Parklaan 16 
        3311 AP Dordrecht 
        secretaris@oud-dordrecht.nl 
 
 
 
 
Aan de leden van de Vereniging oud-Dordrecht 

 

 

Dordrecht, 6 april 2021  

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 donderdag 

22 april 2021 om 20.00 uur in digitale vorm, per Zoom. Voor de vergadering kunt u 

zich tot uiterlijk maandag 19 april 2021 aanmelden bij de secretaris (secretaris@oud-

dordrecht.nl). Vervolgens krijgt u een link met instructies toegestuurd. 

U kunt op 22 april 2021 vanaf 19.30 uur via Zoom inloggen met behulp van de 

per email ontvangen inloggegevens. 

Agenda:  

1. Opening  

2. Vaststelling agenda (is gepubliceerd op de website) 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 

4. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 13 oktober 2020 (is gepubliceerd 

op de website)  

5. Jaarverslag over het jaar 2020 door de secretaris (is gepubliceerd op de website) 

6. Het financieel jaarverslag 2020 door de penningmeester (is gepubliceerd op de 

website) 

7. Verslag van de commissie tot het nazien der rekening van de penningmeester 

over het jaar 2020 (décharge) 

8. Benoeming door de algemene ledenvergadering van leden van de commissie tot 

het nazien der rekening van de penningmeester over het lopende boekjaar 2021 

(art. 14e van de statuten) 

9. Begroting voor het jaar 2021 (is gepubliceerd op de website)  

10. Verkiezing leden van het bestuur  
Toelichting: Aftredend is mevrouw C.H. Ritter. Zij is ruim twee termijnen voorzitter 
geweest. Zij is niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor om het bestuurslid mevrouw R.E.C. Reynvaan-Jansen te 
benoemen tot voorzitter. 
Het bestuur stelt de heer J.J. Dekker voor als bestuurslid.  
Aftredend zijn mevrouw O.C. Harmsen en de heren J.C. Akerboom en S. de 
Meer. Zij stellen zich herkiesbaar.  
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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 
plaatsvindt 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/zij in beginsel hiermee instemt (art. 7 van de statuten).  

11. Commissies en Werkgroepen  

12. Rondvraag  

 

 

 

Jaarboek 2021 

 

Het nieuwe jaarboek heeft als titel We zijn vertrokken: De Jodenvervolging in 

Dordrecht 1940-1945 en is geschreven door de heer Kees Weltevrede met bijdragen 

van de heer Gert van Engelen.  

 

In verband met Corona vindt tijdens de ALV geen uitreiking plaats. We hebben 

echter wél (aansluitend op de vergadering) een digitaal interview gepland met de 

heer Kees Weltevrede, waarin hij vertelt over het jaarboek. 

 

Het bestuur hoopt u allen op deze digitale algemene ledenvergadering te mogen 

begroeten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Sjoerd de Meer 

Secretaris 


