
 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING /                         

LEZING OVER DRIE OF THRI door Gert Schuurman 

BIJEENKOMST OP :  WOENSDAG 25 MAART 2020        

TIJD          :  19.30 UUR  

PLAATS        :  DE IMMANUELKERK, STATIONSSTRAAT 137, ERMELO       
 

U wordt uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van 

de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo”.  

Ter voorbereiding kunt u het jaarverslag en het financiële jaaroverzicht van 2019 

en de vooruitblik op 2020 inzien op de website van de vereniging.                                                                                             

Dit jaar is het bestuurslid Steven van Loo aftredend, hij stelt zich herkiesbaar.                                                

Mocht u een bestuursfunctie of deelname in een werkgroep ambiëren, u bent 

welkom. 

Na de pauze houd Gert Schuurman een lezing  over Drie of Thri. 

Gert is bestuurslid van de Stichting Natuur- en Milieuplatform Ermelo (NME). 

Aan de hand van een PowerPointpresentatie zal hij vertellen over het ontstaan 

van de stuwwal waarop Drie is gelegen, de landbouw op de stuwwal door de 

eeuwen heen, de acte van Folckerus Thri, de maalschap bosbouw, het toerisme, 

en de gekapte bomen van Drie.  

In dit jaar dat Ermelo 75 jaar bevrijding viert zal Gert ook aandacht besteden aan 

het onderduikershol en het paaltje van Jannes. 

     
Vanaf 18.45 uur tot 19.15 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de 

boekentafel te bezoeken. Dit kan onder het genot van een kopje koffie of thee. 

We hopen u te mogen begroeten. 

                                                                                                                                         

Namens het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo”                          
Sandra Schriever, secretaris              Agenda Algemene Ledenvergadering z.o.z 

Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” 

Horsterweg 80 

3851 PL Ermelo 

Tel: 0341-554414/554648 

www.ov-ermeloo.nl 

Rabobank: NL11RABO0387737375 

http://www.ov-ermeloo.nl/


 

 

 

 

 

   

Agenda voor  de  Jaarlijkse  Algemene  Ledenvergadering  van  de  

Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” op woensdag  25 maart 2020  

om 19.30 uur.  
  

  

1. Opening door de voorzitter, Steven van Loo  

  

2. Mededelingen van het bestuur  

  

3. Notulen van de ledenvergadering van 21 maart 2019    

  

4. Jaarverslag 2019, secretaris  

  

5. Financieel jaarverslag 2019, penningmeester  

  

6. Verslag van de kascontrolecommissie   
Benoeming van de kascontrolecommissie 2020  

 

7. Begroting 2020, penningmeester  

 

8. Contributieverhoging 2021 (van 20 euro naar 21 euro) 

  

9. Bestuursverkiezing    
Aftredend en herkiesbaar: Steven van Loo 

Vacant: Algemeen bestuurslid  

  

10. Rondvraag    
Vragen voor de rondvraag graag indienen vóór 10 maart bij de secretaris 

    

11.  Sluiting  
 

De vergaderstukken: agenda en jaarverslag kunt u vinden op de website van de Oudheidkundige 

Vereniging Ermeloo: https://www.ov-ermeloo.nl 

  

 


