UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
20 oktober 2021
Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de algemene ledenvergadering, en aansluitend de
lezing.
Locatie: Jeugdgebouw Hervormde kerk, Kerkring, ingang Schoolstraat, Sint Philipsland
Tijd: 19:30u – 22:00u
Voor de toegang tot en het verblijf in de vergaderzaal gelden geen beperkende maatregelen.
Over de lezing: “De Slag om de Schelde”
De ALV wordt deze keer gecombineerd met een zeer interessante lezing. De Slag om de
Schelde: het waarom, de aanloop, het mislukken van de slag om Arnhem. De urgentie om
een grote zeehaven (Antwerpen) te kunnen bereiken, voor het aanlanden van tanks en
ander materieel. De gebeurtenissen op Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, en West-Brabant
krijgen uiteraard aandacht.
Daarbij ook speciale aandacht voor de gebeurtenissen op Sint Philipsland en Tholen.
Over de presentator
Robert Catsburg is afkomstig uit de omgeving van Breskens, zijn familie uit Vlissingen. Hij is
nu woonachtig in Welberg (Steenbergen). Naast zijn werk is hij part-time historicus, met als
speciale interesse de Slag om de Schelde. Verklaarbaar, gezien zijn achtergrond. Robert
heeft meerdere boeken geschreven. “Het negende beleg”, over operation Suitcase, is voor
ons Fluplanders het meest relevant.
De stukken voor de algemene ledenvergadering
De onderliggende stukken worden tijdens de vergadering op het scherm getoond. Vooraf
kunt u de stukken inzien en / of afdrukken via de volgende link:
https://philippuslandt.nl/vergaderstukken-alv-2021/
Agenda ALV: zie ommezijde
Vrijwilligers gevraagd
We zitten te springen om vrijwilligers. “Waar afgaat en niet bijkomt …”.
Het hoeft echt niet te gaan om een bestuursfunctie (mag wel!), maar ook om meewerken en
meedenken over onze heemkundekring. Iedereen is wel ergens goed in, of je nou ZZP’er,
loonwerker, leraar of hoogleraar bent (en alles daar tussenin). Daarbij: een mens is nooit te
oud om bij te leren.
Spreek ons aan tijdens de ALV. Vooraf, in de pauze, achteraf, of via een telefoongesprek of
email. Geheel vrijblijvend.
Bij deze nog een oproep aan de leden in de regio Oosterschelde met een Raborekening: Kies bij Rabo-ClubSupport voor Heemkundekring Philippuslandt.
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Agenda algemene ledenvergadering 20 oktober 2021, 19:30u
Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Notulen Algemene Ledenvergadering 18 april 2019
Financieel jaarverslag 2020
Begroting 2021 en 2022
Verslag kascontrolecommissie
Benoeming nieuwe leden kascommissie
Bestuursverkiezing. Alle bestuursleden zijn aftredend (*). Herkiesbaar zijn: Fons
Vleghels, Bram Wisse, Henk de Graaf, Bram Verwijs, Prieneke van Hoeve, en Kees
Koopman. Ineke Krijger is niet herkiesbaar.
8. Rondvraag
9. Foto’s van een aantal recente gebeurtenissen, en een korte introductie van de
lezing
10. Pauze (verwachting: van 20:30u tot 20:45u)
11. Lezing “De Slag om de Schelde”, door Robert W. Catsburg
12. Sluiting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(*): Volgens de statuten van onze vereniging dient een bestuurslid na twee jaren af te treden. Vaak
stelt hij of zij zich herkiesbaar. Door corona heeft de ALV 2020 niet kunnen plaatsvinden. Daarom zijn
nu (2021) alle bestuursleden aftredend. En grotendeels herkiesbaar.

Contactgegevens:
Fons Vleghels (voorzitter)
Telefoon: 0167 – 57 29 36
Email: philippuslandt.voorzitter@gmail.com
Henk de Graaf (secretaris)
Telefoon: 0167 – 85 16 08
Email: philippuslandt.secretaris@gmail.com
Bram Verwijs (penningmeester)
Telefoon: 06 – 33 31 71 55
Email: philippuslandt.penningmeester@gmail.com
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