
Hierbij worden de leden van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van de op 14 juni 2014 in
Haarlem. De vergadering zal worden gehouden in de Oud Katholieke Kerk Kindersingel 74-
76 maar de ontvangst voor het dagprogramma is vanaf 10.30 uur in de St. Josephkerk
Jansstraat 43 in Haarlem.

Hieronder vindt u de agenda.

Ook deze jaarvergadering wordt samen met onze zustervereniging de VGK georganiseerd. Zij
houdt weliswaar haar eigen jaarvergadering maar de andere programma-onderdelen vinden in
gezamenlijkheid plaats.

Agenda Algemene Vergadering van de KVOK 2014

1. Opening en welkom

2. Jaarrede voorzitter

3. Vaststelling agenda
Mededelingen
Ingekomen stukken

4.   Vaststelling verslag ALV 2013
Het verslag is gepubliceerd in Nota Bene nr. 7-8 (juli-aug) van 2014 blz. 8-10

5.   Herdenking overleden collega’s
De namen vindt u in het jaarverslag.

6. Jaarverslag 2013 (ter vaststelling)

7.   Financiën
Jaarrekening 2013 en Begroting 2014-2015 en contributievoorstel 2015

De financiële gegevens zijn met de bladen meegezonden.

8. Organisatie en activiteiten afdelingen.
Hoe verliep het verslagjaar in de afdelingen. Uitwisseling van ervaringen en inspiratie.
Hoe is de betrokkenheid van de leden, wat zijn de wensen en ideeën?

9. De bladen, nieuwsbrief en nieuwssite.
Wat zijn de ervaringen met de nieuwe opzet van de KVOK publicaties.

10. Bijeenkomst met de afdelingsbesturen in Harderwijk.

12. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden is de heer J. Gardeniers aftredend. Hij heeft zich
herkiesbaar gesteld en het bestuur stelt de vergadering voor hem voor een tweede termijn
te benoemen. Mevrouw de Kort heeft het bestuurslidmaatschap neergelegd en het bestuur
stelt voor om die vacature evenals de vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer
Diepenbroek niet op te vullen. Namen met tegenkandidaten voor de heer Gardeniers
kunnen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Hans Beek
Secretaris KVOK


