
 
 

 
 
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het NNO, 
 
Datum: zaterdag 6 november 
Aanvang: 10.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur 
Locatie: Van der Valk hotel Hoogkerk, Borchsingel 35, 9766 PP Eelderwolde. 
 
 
Welkom en opening 

 
1. Marcel Mandos, artistiek leider van het NNO, vertelt over het afgelopen moeilijke seizoen en de 

komende ‘highlights’  
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van zaterdag 30 november 2019. In 2020 is geen 

ALV gehouden in verband met corona  
4. Jaarverslag 2019-2020 en 2020-2021  
5. Activiteitenplannen 2020-2021 en 2021-2022 
6. Rekening en verantwoording verenigingsjaar 2019-2020 en begroting 2020-2021. Idem voor de 

jaren 2020-2021 en 2021-2022 
7. Verslag van de kascommissie 
8. Verlenen van decharge aan het bestuur 
9. Voorstel tot (her)benoeming van de huidige en plaatsvervangende kascommissieleden 2021-

2022 
10. Toelichting op de uitkomsten van de enquête, die in juli 2021 onder de Vrienden gehouden is, in 

een samenwerking tussen NNO en Vriendenvereniging 
11. Presentatie door het educatie-team 
12. Voorstel tot goedkeuring van toetreding van het nieuwe bestuurslid Annelies Schwartz. Annelies 

draait al een jaar voluit mee, maar kon vorig jaar niet benoemd worden. Aftredend bestuurslid 
Klaas de Winter stelt zich herkiesbaar. De penningmeester, Herman Weggemans is aftredend, en 
voor een extra jaar herkiesbaar. De zoektocht naar een nieuwe penningmeester ondervond vorig 
jaar moeilijkheden door de corona-maatregelen. Het schema van aftreding en herkiesbaarheid 
vindt u ook bij de stukken op de website 

13. Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte 
14. Muzikale afsluiting 

 
 

De vergaderstukken kunt u met ingang van 23 oktober 2021 downloaden vanaf de website van het 
NNO (nno.nu/vrienden, kopje ‘Recente officiële stukken & verslagen). Eventuele vragen betrekking 
hebbend op de stukken kunt u richten aan: (ledenadministratie@nno.nu). Wij vragen u zich ook op dat 
mailadres aan te melden in verband met de grootte van de zaal en de catering. 
 
 
Het bestuur verheugt zich op uw komst! 
 
Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 
 
Vera Kerremans     
Voorzitter Vereniging Vrienden van het NNO 

https://nno.nu/vriendenvoordelen
mailto:ledenadministratie@nno.nu

