Aan de leden en belangstellenden van de VDGH

Betreft: Algemene Ledenvergadering VDGH
woensdag 10 mei 2017
Hierbij nodigen we u, als leden en belangstellenden van onze gemeente, van harte uit tot het
bijwonen van de halfjaarlijkse ledenvergadering, die gehouden zal worden op woensdag 10 mei
a.s. om 20.00 uur in de Grote Vermaning, Frankestraast 24 te Haarlem.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Opening
Mededeling voorzitter (afmeldingen, instellen stembureau)
Concept-notulen van de ALV van 23 november 2016
Jaarverslag VDGH 2016 (Kerkenraad, commissies en werkgroepen)
(Voorlopig) financieel jaarverslag 2016. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij de administratie
en op verzoek wordt u een kopie toegestuurd.
Benoeming kerkenraadsleden. Zie toelichting
Nieuwe jeugdwerk begeleider stelt zich voor
Voortgangsrapportage over vernieuwing van de structuur van onze gemeente (inclusief
vernieuwing van het regelement van de VDGH).
Verdere plannen: Kerkennacht, zomerprogramma, Open Monumentendagen,
Gemeenteweekend
Wat doet de Stichting Doopsgezinde Ziekenverpleging? Zr. R.M.M. Hoogewoud-Verschoor
(voorzitter) geeft ons een overzicht van de geschiedenis en vooral van het huidige werk
van de Stichting Doopsgezinde Ziekenverpleging.
Rondvraag
Sluiting

Als u in het bezit wilt komen van de notulen, het Jaarverslag van de VDGH 2016 en het
(voorlopige) financiële jaarverslag VDGH 2016 kunt u deze documenten opvragen bij de
administratie via administratie@vdgh.nl of tel. 023-5321883 (gewoonlijk dinsdagochtend,
donderdagochtend en vrijdagochtend)

Met vriendelijke groet.,
Alle Hoekema, voorzitter VDGH

Toelichting bij agendapunt 6, benoeming kerkenraadsleden
Br. Alle G. Hoekema heeft aangegeven in de septembervergadering 2017 van de Dienende
kerkenraad zijn taken te willen overdragen aan iemand anders.
Zr. Rineke Verheus-Nieuwstraten heeft aangegeven haar mandaat eventueel met één jaar te
willen verlengen, als de ALV daartoe toestemming geeft.
De DK is momenteel nog in gesprek met eventuele kandidaten voor de nieuwe kerkenraad. Zodra
we een of meer namen kunnen melden, zullen we die op deze digitale agenda vermelden.
Tegelijk wijzen we u er op, dat natuurlijk ook vanuit de gemeente zelf namen van kandidaten voor
de kerkenraad naar voren gebracht kunnen worden. In artikel 3.16. van ons reglement staat
vermeld, dat in dat geval 15 leden gezamenlijk een of meer voordrachten kunnen doen. Vanwege
de late convocatie van deze vergadering stellen we u voor om soepel om te gaan met de termijn,
waarbinnen zo’n voordracht moet geschieden.
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