
  

  

  

Aan: 

Leden van de Historische Vereniging Brabant 

 
 

’s-Hertogenbosch, 11 
januari 2004 

 Geachte Leden, 

   
Het bestuur van de Historische Vereniging Brabant nodigt u uit voor de 

jaarlijkse ledenvergadering/contactdag op zaterdag 7 
februariaanstaande in Eindhoven. 

Zoals u inmiddels van ons gewend bent zullen wij ook dit jaar het nuttige 
van de jaarlijkse ledenvergadering combineren met het aangename van 

de contactdag. 

  
Het programma voor deze dag is als volgt samengesteld: 

10.45 uur           :         Ontvangst in het DAF-museum 

11.00-12.00 uur :         Ledenvergadering 

12.15-12.45 uur :         Rondsnuffelen in het DAF-museum 

12.45-14.00 uur :         Koffietafel 

14.00- ?       uur :         Rondleiding o.l.v. een gids en eventueel 

aansluitend bezoek aan het Daf-museum op eigen 

gelegenheid. 

De contactdag staat dit jaar in het teken van de DAF. De plaats van de 
ledenvergadering is zo gekozen dat we na de vergadering onze contactdag 

kunnen houden. We beginnen met de ledenvergadering. Daarna kunt u 
vast wat rondkijken in het museum waarin een belangrijke exponent van 

de industriële geschiedenis van Nederland ten toon wordt gesteld. 



Tijdens de lunch in het DAF-museum is er ruimschoots tijd om bij te 

praten en contacten te leggen of te onderhouden. 

Vervolgens krijgen we een rondleiding door het museum. Na de 

rondleiding bent u vrij tot 17.00 uur in het museum te blijven en rond te 
kijken. 

De jaarvergadering. 

Een agenda, het jaarverslag en het financieel jaarverslag en de begroting, 
alsmede een verslag van de vergadering worden u toegestuurd via e-mail 

(voor zover uw adres bij de secretaris bekend is) en zijn beschikbaar in 
het museum. Leden die niet aanwezig kunnen zijn bij de vergadering, 

maar wel de stukken willen lezen kunnen contact opnemen met de 
secretaris. 

De bestuurssamenstelling zal dit jaar wijzigen in die zin dat een 
lid aftredend en niet herkiesbaar is: Ria Tips- de Jong. 

Het bestuur stelt voor om de vacature in het bestuur te vullen 
met mevr. drs. Jette Janssen – Beij. 

Ook de ledenvergadering kan nieuwe bestuursleden voordragen, 
schriftelijk, bij het bestuur, voor aanvang van de 
ledenvergadering. De voordracht moet vergezeld gaan van 
tenminste tien handtekeningen van leden die de kandidaat 
ondersteunen. 

U kunt zich aanmelden voor deze dag door het invullen en opsturen van 

bijgevoegde antwoordstrook, of door het sturen van een e-mailbericht. 

Deelname aan de jaarvergadering kost niets. Wanneer u echter ook deel 
wilt nemen aan de lunch en het programma in het DAF-museum, 

bedragen de kosten voor deze dag € 17,50 voor leden en € 20,00 voor 
niet-leden. Gelieve het verschuldigde bedrag tegelijk met uw aanmelding 

over te maken op rekeningnummer 4776738 van de Historische 
Vereniging Brabant, ’s-Hertogenbosch, o.v.v. “Contactdag 2004”. Uw 

betaling dient uiterlijk 2 februari op onze rekening te zijn bijgeschreven. 

Het adres het DAF-museum is Tongelrestraat 27, 5613 DA Eindhoven 

(040-2444364). Het museum beschikt op zaterdag over voldoende 
parkeergelegenheid, is makkelijk bereikbaar (10 minuten lopen van het 

station in Eindhoven) en zeer toegankelijk ook voor mindervalide mensen. 
Meer informatie over het museum vindt u op www.dafmuseum.nl. 

Met vriendelijke groet en tot ziens op 7 februari! 

Ria Tips – de Jong (voorzitter) 


