Sneek, augustus 2020
Geachte heer/mevrouw,
Het bestuur van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum nodigt u hierbij uit tot het
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 september 2020, om
19.30 uur in ons museum.
Om organisatorische redenen is het noodzakelijk dat u zich vóór 10 september 2020
aanmeldt als u de vergadering wilt bijwonen. Aanmelding kan per e-mail naar
info@friesscheepvaartmuseum.nl of bij de balie van het museum.
U kunt op die beide adressen eventueel vragen over de agendapunten doorgeven.
Die zullen in de vergadering worden behandeld en in het verslag van de vergadering
worden meegenomen. Het antwoord zal u ook worden toegezonden.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering op 14 mei 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Jaarrekening 2019
6. a. Verslag van de kascommissie
b. Benoeming van de kascommissie
Voorstel: de heren P. Sijbranda en S. de Vries te benoemen als lid en de heer
M. Mulder als reservelid.
7. Beleidsplan 2020-2023 (Dit is hoofdzakelijk een actualisering van het Beleidsplan
2016-2019)
De bij de punten 3 tot en met 7 behorende stukken kunnen op de volgende
manieren met ingang van 26 augustus 2020 worden ingezien:
- op de website van het museum
(www.friesscheepvaartmuseum.nlorganisatie anbi-vereniging);.
- ze kunnen bij de receptie van het museum worden ingezien/opgehaald;
- aan de museumreceptie kan worden gevraagd ze toe te sturen;
- ze liggen voorafgaand aan de vergadering ter kennisneming in de gehoorzaal.
8. Verslag van de directeur
9. Bestuursverkiezing
Vacature de heer B. Oppewal (aftredend en niet herkiesbaar)
Voorstel: de heer B. Westerdijk*)
10. Rondvraag
11. Afscheid bestuurslid B. Oppewal
12. Sluiting
Na afloop van de vergadering wordt er deze keer geen lezing gegeven.

*) De heer Westerdijk is voorzitter van de SKS geweest. Zijn hart ligt bij de Friese scheepsbouw en de
skûtsjewereld. Hij heeft aangegeven het leuk te vinden tot het bestuur van onze vereniging toe te treden.
Bovendien beschikt hij over voldoende tijd om iets voor de vereniging te kunnen betekenen.

