
 

 

   

 

 

Aan de leden van 

Vereniging Hofwijck

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Hierbij nodigen wij u uit om op dinsdag 9 juli aanstaande om 20.00 uur in de 

Pronkzaal van het museum een algemene vergadering van onze Vereniging bij te 

wonen. Na afloop van de vergadering hopen wij u onder het genot van een drankje 

informeel te ontmoeten. 

 

De agenda voor deze vergadering treft u hieronder aan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Harry Kortman 

voorzitter 

 

 

Agenda voor de algemene vergadering van Vereniging Hofwijck, te houden op  

dinsdag 9 juli 2019 om 20.00 uur in de pronkzaal van het museum. 

 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Goedkeuring notulen van de extra algemene vergadering van 19 juni 2018 

(bijgaand) 

4. Toelichting op de museale activiteiten van het afgelopen jaar 

5. Jaarverslag 2018 (zie toelichting) 

6. Jaarrekening 2018 (zie toelichting) 

7. Verslag van de kascommissie 

8. Goedkeuring jaarrekening 2018 

9. Begroting 2019 

10. Benoeming kascommissie 

11. Bestuurswisseling > voorstel benoeming nieuw bestuurslid * 

12. Het voorlopige activiteitenprogramma voor 2019/2020 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 
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Toelichting bij de agenda van de algemene vergadering van Vereniging Hofwijck,  

te houden op dinsdag 9 juli 2019 

 

Punten 5 en 6: Jaarverslag 2018, jaarrekening 2018 

Het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018 is te downloaden via 

http://hofwijck.nl/nl/over-ons/culturele-anbi. Op verzoek sturen wij u het 

jaarverslag ook graag toe. Stuurt u hiervoor een e-mail naar 
secretariaat@hofwijck.nl. 

 

Punt 11: Bestuursbenoeming 

Ter vervanging van de bestuursleden die afscheid hebben genomen, dr. Huib 

Zuidervaart en drs. Hans Buurman, draagt het bestuur als vervanging de heer Wang 

Ch. Choy voor. De heer Choy is al decennialang lid van de Vereniging Hofwijck, 

was bestuursvoorzitter van de Stichting Museum Swaensteyn en heeft een grote 

belangstelling voor kunst, cultuur en geschiedenis. Wang Choy was tijdens zijn 
werkzame leven directeur van grote ondernemingen. 
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