
Aan: 

Leden van de Historische Vereniging 
Brabant 

   

                                                                                  ’s-
Hertogenbosch, januari 2009 

  

 Geachte Leden, 

Het bestuur van de Historische Vereniging Brabant nodigt u uit 
voor de jaarlijkse ledenvergadering/contactdag op zaterdag 7 
februariaanstaande in Willemstad. 

Behalve de ledenvergadering bieden wij u weer een aantrekkelijke 
contactmiddag aan. 

Programma:  

10.30 uur         :         Ontvangst met koffie in Hotel Café 
Restaurant Het Wapen van Willemstad 

11.00-12.00 uur:         Ledenvergadering 

12.00-12.30     :         Inleiding “Willemstad tussen twee 
werelden” 

12.30-12.45 uur:         Gelegenheid voor een apéritief 

12.45-14.00 uur:         Lunch 

14.00-15.30      :        Rondleiding in Willemstad 

v.a. 15.30 uur   :        Gezellig napraten in Het Wapen van 
Willemstad 

                               N.B. de kosten voor apéritief en gezellig 
napraten zijn voor eigen rekening 

De jaarvergadering. 



Een agenda, het jaarverslag en het financieel jaarverslag en 
begroting, alsmede een verslag van de vorige ledenvergadering 
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 
Brenda Cijffers en Arie van de Ven zullen aftreden. Brenda Cijffers 
stelt zich herkiesbaar. Omdat er op dit moment geen andere 
kandidaten zijn, vraagt het bestuur de vergadering ermee 
akkoord te gaan om, in afwijking van de reglementen Arie van de 
Ven 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 Willemstad door de heer Cees van Maastrigt en 
na de lunch een rondwandeling door Willemstad onder leiding van 
enkele gidsen. 

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 € 20 voor leden en € 22,50 
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 2009”. 

Hotel Café Restaurant Het Wapen van Willemstad ligt aan de 
Benedenkade 12, 4797 AV Willemstad (zie routebeschrijving), tel. 
0168-473450. 

Met vriendelijke groet en tot ziens op 7 februari! 

Ottie Thiers (voorzitter) 

  


