Uitnodiging Algemene Ledenvergadering KVOK
op zaterdag 12 september 2020
in de Martuskerk (Copernicusstraat 18) te Amersfoort
Hierbij worden de leden van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici uitgenodigd tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op 12 september 2020 in Amersfoort (Martuskerk, Copernicusstraat 18). Aanvang 13.00 uur.
Hieronder vindt u de agenda, de bijhorende stukken worden zijn op de website en in NotaBene geplaatst.
De vergadering vindt plaats met in achtneming van de coronabepalingen en maatregelen met hun voorwaarden en
beperkingen inzake ruimtebeslag, aantal personen en registratie. Indien u de vergadering wilt bijwonen dient u zich daarom
vooraf per mail aan te melden. Die e-mail stuurt u naar secretaris@kvok.nl met vermelding van uw naam, adres, woonplaats
en telefoonnummer.
Het programma van de Algemene Ledenvergadering behelst het huishoudelijk gedeelte en afsluitend – in samenwerking met
de VGK – een presentatie rondom het onderwerp ‘Kerkmuziek in coronatijd’. Dat onderwerp zal worden ingeleid door Anje de
Heer (Kerkzang.nl).
Agenda (aanvang: 13.00 uur)
1. Opening en welkom
2. Jaarrede voorzitter
3. Vaststelling agenda
Mededelingen
Ingekomen stukken
4. Verslag ALV 2019 (ter vaststelling), zie www.kvok.nl en NotaBene 2019 nr 6 (juli 2019)
5. Herdenking overleden collega’s, zie pagina 6 & www.kvok.nl
6. Jaarverslag 2019 (ter vaststelling), zie www.kvok.nl en NotaBene 2020 nr. 5 (mei 2020)
7. Financiën
• Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 en contributie 2021, zie www.kvok.nl en NotaBene 2020 nr. 5 (mei 2020)
• Benoeming kascommissie voor de financiën 2020
8. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden is reglementair aftredend de heer Bert den Hertog. Het bestuur stelt voor de heer Den
Hertog voor een tweede termijn te benoemen. De heer Peter van der Zwaag stelt zijn bestuurszetel te beschikking en het
bestuur stelt voor om de heer Peter Kranenburg te benoemen. Namen met (tegen)kandidaten voor de vacatures,
kunnen schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
9. Ontwikkelingen rond de KVOK-bladen
10. Actuele zaken vanuit de leden
11. Rondvraag
12. Sluiting huishoudelijk gedeelte
Gezamenlijk met de VGK:
15.15.-16.15: ‘Kerkmuziek in coronatijd’, ingeleid door Anje de Heer
Hans Beek
Secretaris KVOK

