Aan:
Leden van de Historische Vereniging Brabant
’s-Hertogenbosch, januari
2007
Geachte Leden,

Het bestuur van de Historische Vereniging Brabant nodigt u uit voor de
jaarlijkse ledenvergadering/contactdag op zaterdag 10
februariaanstaande in Ravenstein.

Zoals gebruikelijk 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:
10.30 uur
:
Ontvangst met koffie in Stadsherberg De
Keurvorst te Ravenstein
11.00-12.00 uur:

Ledenvergadering

12.00-13.00

Inleiding over de geschiedenis van Ravenstein

:

13.00-14.00 uur:

Lunch met soep en broodjes

14.00-15.30

Rondwandeling door Ravenstein

v.a. 15.30 uur

:
:

Gezellig napraten in de stadsherberg

De jaarvergadering.
Een agenda, het jaarverslag en het financieel jaarverslag en de begroting,
alsmede een verslag van de vergadering worden u op verzoek toegestuurd
via e-mail (voor zover uw adres bij de secretaris bekend is) en zijn
beschikbaar tijdens de vergadering. 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 drie
leden aftreden: Theo Cuijpers, Jette Janssen-Beij en Ré van Hest.

Laatstgenoemde twee zijn niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor
om deze vacatures in het bestuur in te vullen met de aspirantleden Peter Benders en Greet Kürten.
In verband met de vele veranderingen die er zullen plaats
hebben, vraagt het bestuur de vergadering ermee akkoord te
gaan om in afwijking van de reglementen de voorzitter, Theo
Cuijpers te verzoeken om nog één jaar aan te blijven.
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
steunen.
De contactdag wordt dit jaar ingevuld met een inleiding over de
geschiedenis van het vestingstadje Ravenstein door Wout Heessen van de
plaatselijke Heemkunde Kring. Vervolgens gaan we Ravenstein bekijken
onder leiding van enkele gidsen.
Voor diegenen die daarna nog energie over hebben, bestaat de
mogelijkheid om op eigen gelegenheid een bezoek te brengen aan
het Museum voor vlakglas- en emaillekunst, gelegen aan de Marktstraat
nr. 22
U kunt zich aanmelden voor deze dag door het invullen en opsturen van
bijgevoegde antwoordstrook naar de secretaris, of door het sturen van
een e-mail bericht. U kunt zich aanmelden tot en met 7 februari.
Deelname aan de jaarvergadering kost niets. Wanneer u echter ook deel
wilt nemen aan de lunch en het verdere dagprogramma, 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 2007”.
Stadsherberg De Keurvorst ligt in het centrum van Ravenstein
(Marktstraat 14, tel. 0486-411371). Er is voldoende mogelijkheid tot
parkeren op de Bleek, op het lagere gedeelte gratis.
Met vriendelijke groet en tot ziens op 10 februari!

Theo Cuijpers (voorzitter)

