Uitnodiging
Als lid van de Oude Trekker en Motoren Vereniging nodigen wij u hierbij van harte uit voor de algemene
ledenvergadering op zaterdag 16 maart 2019 in Veenhuizen
Aanvang : 10:00
Locatie : Nationaal Gevangenismuseum, Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen (Dr.)

Agenda
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Aanvullende agendapunten
3. Notulen jaarvergadering, dd. 3 maart 2018
4. Jaarverslag van de vereniging over 2018
a. Secretarieel
b. Financieel
c. Kascommissie
d. Verkiezing kascommissie
5. Begroting 2019
a. Voorstel contributie verhoging per 1-1-2020 rechts hiervan logo 40 jaar OTMV
6. 40 jaar OTMV
Pauze
7. Bestuursverkiezing*
8. Statutenwijziging**
9. Van de redactie
10. Van de Ploeg en maaicommissie
11.Rondvraag
12. Sluiting
Kees Roovers
Secretaris

"Sinds 1979, al 40 jaar"

*Arie Vos is als bestuurslid aftredend. Als vervanger stelt het hoofdbestuur de heer Bert Smits voor.
( zie ommezijde voor zijn motivatie ) Uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de vergadering kan door
minstens 10 leden schriftelijk een tegenkandidaat aangemeld worden bij de secretaris.
**Mogelijk vindt er een statutenwijziging plaats naar aanleiding van de heden ten daage gewijzigde wet en
regelgeving. Het hoofdbestuur werkt er hard aan om dit in de algemene ledenvergadering van 16 maart 2019
aan u voor te leggen. Wanneer dit lukt ontvangt u als lid, zoals de statuten voorschrijven, uiterlijk 2 weken
voorafgaand aan deze vergadering hiervan een melding. Lukt dit niet dan vervalt dit agendapunt en schuift dit
door naar de ALV van 2020 of, wanneer wenselijk, een extra ALV in 2019.(neem voor stemmen en toegang tot
museum uw lidmaatschapskaart mee).
Na afloop van de vergadering is er een lunch, hiervoor is een bijdrage verschuldigd van € 10,00 te voldoen bij
binnenkomst.
Na de lunch is er gelegenheid tot bezoek aan het gevangenismuseum.

Even voorstellen, Bert Smits

Bert op zijn mooie Deutz.

Oude trekkers op de Hedelse Paardenmarkt.

Hallo, ik ben Bert Smits uit Hedel, 51 jaar, getrouwd met Annette.
Onze jongste zoon, Robert (19 jaar), is net zo gek is van trekkers als ikzelf.
Ik werk bij de gemeente ’s-Hertogenbosch waar ik beheerder ben van de verkeersregel installaties, en het
verkeersmeubilair.
Naast mijn werk ben ik jaarlijks betrokken bij de Hedelse- Paardenmarkt het grootste evenement in Hedel.
Hier brengen wij met een groep van vijf vrijwilligers jaarlijks een leuke verzameling van oude trekkers samen.
De afgelopen 15 jaar heb ik deelgenomen in diverse besturen, en nu wil nu graag een deel van mijn tijd
inzetten voor de OTMV en stel mij daarom kandidaat voor bestuurslid van de OTMV.

