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Aan de leden van historische  
vereniging “Den Ouden Dijk”. 

 

 

 

Onderwerp:                                                      Herwijnen, april 2014. 

Ledenvergadering en lezing  

met (film)beelden over ooievaars/ 

het Herwijnse Ooievaarsstation. 

 

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering 

op woensdag 16 april 2014 om 20.00 uur in dorpshuis “De Poort” aan de 

Zworrelstraat te Herwijnen. Tijdens een door ons aangeboden kopje koffie/thee 

zal zoals gebruikelijk de stand van zaken van uw vereniging worden besproken. 

Uw inbreng wordt daarbij door het bestuur op prijs gesteld. De agenda vindt u 

op de achterzijde. 

 

 

Tijdens de komende zomeravondbijeenkomst op 11 juni kan tijdens de 

wandeling een bezoek aan het Herwijnse Ooievaarsstation aan de Schouten-

steeg worden gebracht. In het verenigingsblad van mei zal een artikel over o.a. 

de totstandkoming van dit buitenstation voor ooievaars worden geplaatst met 

daarbij unieke foto’s. 

Ter voorbereiding op dit bezoek aan de ooievaars en/of uitgave van het 

verenigingsblad van mei zal ons lid Kees Vos, na de pauze (omstreeks 21.00 

uur) als oprichter en beheerder van dit bijzondere buitenstation van alles gaan 

vertellen en laten zien over de ooievaars. Ook zal er een kort filmfragment van 

de opening van het ooievaarsstation van 10 maart 1979 worden vertoond. 

 

Tot ziens op woensdag 16 april a.s. 

 

Uw bestuur 



 
 

 
 

Agenda voor de ledenvergadering op 16 april 2014 – aanvang 20.00 uur: 
 
1. Opening. 

 
2. Mededelingen. 

 
3. Notulen algemene ledenvergadering van 17 april 2013. 
 De notulen liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. 

 
4. Jaarverslag secretaris. 

 
5. Jaarverslag penningmeester, dit verslag ligt voor aanvang van de 

vergadering ter inzage. 

 
6. Verslag kascontrole. 

 
7. Aanwijzen lid voor de kascontrole. 
 

8. Verkiezing bestuursleden. 
 

 Mevrouw Hennie van Wijk-van der Meijden – aftredend en herkiesbaar. 

 

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk tot 15 april 2014 opgeven bij 
de secretaris: Marjan Pelle, Meidoornlaan 23, 4171 AN te Herwijnen  
( info@denoudendijk.nl ).  

 
9. Activiteiten en projecten. 
 

10. Rondvraag. 
 

11. Sluiting.  
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