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Namens het bestuur nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van
de vierentwintigste algemene ledenvergadering, die dit jaar zal worden gehouden op:

woensdag 26 oktober 2016
op zolder in Anna Haen
Gein Zuid 23, Abcoude
(zaal open: 19.30 uur)
Agenda:
A.

HUISHOUDELIJK GEDEELTE (20.00 - 20.45 uur)

1.

Opening en mededelingen

2.

Verslag algemene ledenvergadering 10 juni 2015
Het verslag van de vergadering van 10 juni 2015 staat vanaf 19 oktober 2016 op onze website en
ligt ter vergadering bij de ingang ter inzage.

3.

Jaarverslag 2015/2016
Het bestuur legt verantwoording af over de in het afgelopen jaar uitgevoerde activiteiten.

4.

Financieel verslag 2015 en begroting 2016
Rien Leemans, penningmeester, licht het financieel verslag 2015 en de begroting voor 2016 toe.
Deze stukken liggen vanaf 19.30 uur bij de ingang ter inzage en zijn vanaf 19 oktober 2016 op onze
website in te zien.
De kascommissie doet verslag van haar controlerende activiteiten.

5.

Verkiezing leden kascommissie
Het huidige lid Liesbeth Boswijk stelt zich herkiesbaar voor nog een jaar. Lou ten Cate is niet
herkiesbaar. Kandidaten voor de kascommissie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden
bij Rien Leemans (06-40322336).

6.

Afscheid en verkiezing bestuursleden
Raymond Dommanschet en Sietske Bierens hebben dit voorjaar om persoonlijke redenen, niet het
bestuursbeleid betreffende, hun bestuurslidmaatschap neergelegd. Raymond blijft wel actief in de
werkgroep uitvoering dijkverbetering en blijft zich inzetten voor de verfraaiing van de omgeving
van het aquaduct.
Het bestuur stelt voor Gerbrand Schuurman en Eric de Leeuw te benoemen tot nieuw bestuurslid.
Gebrand is geboren en getogen Geinbewoner en mede-eigenaar van Loonbedrijf Schuurman,
gevestigd aan Gein Noord 53. Gerbrand was al lid van de klankbordgroep voor de dijkverbetering
en van de werkgroep uitvoering dijkverbetering.
Eric woont sinds 1992 in onze gemeente, is voormalig ondernemer en sinds 2008 woonachtig aan
het Gein (Zuid 24). Ook Eric is al op verschillende manieren actief geweest in het Gein.

Z.o.z.!

Gerbrand en Eric draaien al sinds het voorjaar warm in het bestuur, Eric als secretaris.
Andere kandidaten, ondersteund door tenminste tien handtekeningen, kunnen zich tot en met 19
oktober 2016 aanmelden bij de voorzitter, Rien Leemans (06-40322336). Geïnteresseerden kunnen
bij een van de bestuursleden informatie opvragen.
7.

Plannen voor 2016/2017
Welke onderwerpen zullen voor onze vereniging in het resterende deel van 2016 en in 2017
belangrijke aandachtspunten vormen? Bij dit agendapunt komen onder meer aan de orde de
recente verkeersmaatregelen op Gein Noord en Gein Zuid.

8.

Rondvraag en sluiting

PAUZE (21.00-21.15 uur)

B.

THEMA-GEDEELTE (21.15 - 22.30 uur)
De Stelling van Amsterdam
Het Gein maakt deel uit van het gebied dat de Stelling van
Amsterdam omvat. Wat is vroegere en huidige betekenis van deze
in 1996 tot Unesco Werelderfgoed verklaarde militaire
verdedigingslinie?
Erik van Tooren, gebiedsmakelaar Stelling van
Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie van de Provincie
Utrecht, is bereid gevonden ons hierover met behulp van een
beeldpresentatie te informeren.

9.

Sluiting (22.30 uur)

Het belooft een boeiende avond te worden. Wij zien uit naar uw komst! Ook niet-leden zijn
welkom om kennis te kunnen maken met de vereniging.
NB. Komt u als het even kan met de fiets? Er is beperkte parkeergelegenheid. De zolder van
Anna Haen is alleen bereikbaar per trap.
Met vriendelijke groet,

Eric de Leeuw (secretaris)
Gein Zuid 24
1391 JE Abcoude
tel 06-52656507

- bekijk ook onze website www.spaarhetgein.nl -
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