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       Schoorl, april 2019 

 

 

Aan de ereleden en de leden, 

         

wij nodigen u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Cultuur Historische 

Vereniging Scoronlo op woensdag 15 mei 2019.  

Aanvang 20:00 uur in de theaterzaal van de Blinkerd. 

 

Agenda: 

 1.  Opening en mededelingen. 

 2. Vaststellen van de agenda. Toevoeging van binnengekomen agendapunten.  

 3.  Notulen van de vorige ALV d.d. 23 mei 2018 (bijlage). 

 4.  Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2018/2019 (bijlage). 

 5. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 2018. 

- Toelichten en vaststellen van de begroting 2019. 

- Verslag van de kascontrolecommissie. 

- Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie. 

 6. Bestuursverkiezing. 

- Ela Hulshoff is dit jaar reglementair aftredend. Zij heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. 

- Louis Smak heeft zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. 

Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het 

secretariaat. a.de.rijk2@kpnplanet.nl  

 7. Samenwerking met Bibliotheek Schoorl i.v.m. de lezingen. 

 8.  Verslag van de redactiecommissie. Uitgave Jaarboek 2018 en voorbereidingen Jaarboek 

2019. 

 9.  Mededelingen over lopende projecten. 

- Benoemen straatnamen in het buitengebied van Schoorl/Groet/Camperduin.  

- Inventariseren van oude graven op de Algemene Begraafplaats in Schoorl. 

10. Rondvraag. 

11.  Afsluiting van de vergadering. 

21.00 uur Pauze 

 

Verslagen behorende bij de punten 3, 4 en 5 zijn als bijlage toegevoegd en in beperkte oplage in 

de zaal aanwezig. 

 

Na de pauze wordt door het Video Journaal Schoorl een film uit 1956 

vertoond met historische beelden van Aagtdorp, Schoorl, Schoorldam, 

Bregtdorp, Catrijp, Groet en Camperduin. 
 

Deze unieke film is eerder gedraaid bij het 25-jarig jubileum van het VJS. Een uitgelezen kans 

om deze beelden (nogmaals) te zien! De toegang is gratis voor leden van Scoronlo, niet-leden 

zijn om 21.00 uur van harte welkom en betalen € 5,00 p.p. entree.  
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