
UITNODIGING 

La
atste Algemene ledenvergadering Vereniging  Historische Kring Driemond 
7 april 2022      20.00 tot 21.00 MatchZo, Lange Stammerlandweg 10, Driemond 
 
In 2013 werd de vereniging Historische Kring Driemond opgericht. Bij een vereniging zijn de 
leden degenen die de beslissingen nemen. Deze ALV is een bijzondere:  Het betreft hier de 
laatste vergadering van de Historische Kring Driemond. Na 15 jaar komt er een eind aan onze 
vereniging aangezien er geen nieuwe bestuursleden zijn. 

Het bestuur heeft overleg gevoerd met de Historische Kring Weesp en, mits onze leden akkoord 
gaan met de opheffing, kunnen de leden de overstap maken van Driemond naar Weesp. 
De Historische Kring Weesp wordt dan “Historische Kring Weesp en Weesperkarspel” en Beppie 
Lucassen zal als vertegenwoordiger van Driemond in het bestuur komen.
Wij hebben dus niet voor een fusie gekozen maar voor het opheffen van de HKD, om de 
eenvoudige reden dat dit de minste juridische rompslomp oplevert.
U vindt hierbij het mooie tijdschrift van Weesp. Wordt u lid van Weesp dan krijgt u 2 keer per 
jaar dit blad, mag gratis naar de lezingen in de Van Houtenkerk (5x) en krijgt ook regelmatig een 
nieuwsbrief via email. Het lidmaatschap is €20 pp, dus € 5 duurder, het eerste jaar betalen wij 
die €5. Wij melden in één keer alle Driemonders in Weesp aan.

Vóór 1 mei 2022
Vul bijgaand aanmeldformulier in, stuur naar info@historischekringdriemond.nl of Zandpad 68, 1109 AH
en maak €15 pp over op rekening NL25RABO 0126624666 t.n.v. Historische Kring Driemond onder 
vermelding van uw naam, adres en “contributie HKW 2022” 

Agenda 
1. Opening 
2. Mededelingen en nieuws 
3. Verslag ALV  2021 (bijgevoegd) 
4. Jaarverslag 2021 (bijgevoegd) 
5. Financiën: (bijgevoegd)

a. Financieel jaarverslag 2021, 
b. Verslag Kascommissie: Tjark Keijzer en Aagje Klaassen 
c. Begroting 2022 

6. Opheffing Historische Kring
        7. De Vroeger en Nu wandeling Driemond
        8. Rondvraag 
        9. slot
Tot ziens op 7 april 20.00 uur in de MatchZo. 

Leny Schuitemaker, voorzitter 
 info@historischekringdriemond.nl
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