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Geachte leden,
Het bestuur van de Vereniging nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op
Zaterdag 16 februari 2019, aanvang 13.30 uur.
We zijn tijdens de algemene ledenvergadering opnieuw te gast in het ‘Stoomtheater’ van ons mooie
museum. Dit weekend opent het museum de deuren voor het publiek en start het stoomseizoen 2019.
Het museum is onder stoom, dus de stoommachines draaien. U bent van harte welkom het museum
te bezoeken. Stoomgemaal ‘Vier Noorder Koggen’bestaat in 2019 150 jaar. Dit jublileum wordt groots
gevierd, alsmede dat 250 jaar geleden James Watt patent op zijn condensor voor de stoommachine
verkreeg. Momenteel wordt de ‘oude entree’ verbouwd tot een moderne expositieruimte. Eind april
vindt de heropening plaatst met de tentoostelling ‘Nederland op Stoom’. Het wordt dus een bijzonder
jaar in 2019. Ook zal directeur Harry de Bles een toelichting geven op de verdere toekomstplannen
van het museum, het z.g.n. masterplan.
Agenda:
1.
Opening.
2.
Vaststellen van de agenda.
3.
Mededelingen.
4.
Ingekomen / uitgaande stukken.
5.
Vaststellen notulen van de ALV 2018.
6.
Aanbieden van het jaarverslag over 2018.
7.
Aanbieden van het financieel jaarverslag over 2018.
8.
Verslag kascontrolecommissie, decharge bestuur.
9.
Ledenwisseling kascontrolecommissie.
10.
Vooruitzichten voor 2019
11.
Aftreden / verkiezing bestuursleden:
Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Spelt, voorzitter
Nico Rijnen, penningmeester
Het bestuur heeft de volgende kandidaten bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur:
Elly Mens
Adri Kaljee
Mocht u zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie, dan kunt u zich tot een half uur voor de
vergadering melden bij de secretaris.
12.

Rondvraag.
Einde van het huishoudelijk gedeelte.

13.

Presentatie Museummasterplan door directeur Harry de Bles
Pauze

14.

Lezing: ‘James Watt’ door museumvrijwilliger Hans Walrecht
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In 2019 is het 250 jaar geleden dat James Watt de stoommachine sterk verbeterde en 200 jaar
geleden dat hij overleed. Wie was die man? Op elk schilderij kijkt hij nors, maar voor zijn vrienden was
hij sympathiek, vol droge humor en zijn vriendschappen waren langdurig. Hij was een genie, maar
absoluut geen zakenman. Hans Walrecht vertelt een boeiend verhaal over het leven van James Watt.
15.

Sluiting vergadering rond 16.15 uur

Na de vergadering is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje
voor de aanwezige leden .
Voor de vergadering liggen de volgende documenten voor u gereed, of kunnen op uw verzoek door
het secretariaat aan u worden toegezonden.
-

Het jaarverslag 2018 van de Vereniging.
Notulen van de ALV 2018.
Het financieel jaarverslag over 2018.
Graag verwelkomen wij u op 16 februari a.s.

Namens het bestuur:
Els Goetjes,
secretaris
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