
Uitnodiging jaarvergadering 

Hierbij nodigen het bestuur van PKV ‘Burgum e.o. u van harte uit voor de 
jaarvergadering op woensdag 6 oktober in dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum: 
aanvang 19.45 uur.  

De koffie en thee staan klaar. 

Mocht u verhinderd zijn, dan kun u zich afmelden bij één van de bestuursleden of via 
e-mail: wiebren.jong@planet.nl  
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Verslag van de vorige jaarvergadering, d.d. 4 april 2019  

- punten n.a.v. het verslag 

3. Binnengekomen stukken 
- aanbevelingen van de KLN en NBS ‘Commissie toekomstbestendig showen’ 

4. Jaarverslag van de voorzitter over 2020 en 2021 (toegevoegd aan de agenda) 
5. Jaarverslag van de penningmeester 
6. Verslag van de kascommissie: Gauke de Vries en Theo van der Ploeg 
7. Benoeming nieuwe leden kascommissie: aftredend Gauke de Vries 
8. Bestuursverkiezing: zie toelichting hieronder 
9. Welke leden waren/ zijn in 2020 en 2021 onze jubilarissen van PKV ‘Burgum e.o.’ 
10. Vooruitkijken naar onze clubshow d.d. 20 november 

- toelichting van de plannen van het bestuur (zie nieuwsbrief juli en september 2021) 
- vraagprogramma 
- hulp vanuit de leden 

11. Vragen/ mededelingen vanuit het bestuur: 
- samenwerking met omliggende verenigingen 
- ons clubreisje of uitje naar de fam. Cnossen te Suwâld 
- nieuwsbrieven 
- zomershow  
- inrichting van de jongdierendag 
- aanleveren kopij voor onze nieuwsbrief 
- ……………………………….   

12. Rondvraag 
13. Pauze en sluiting van het officiële gedeelte 
14. Presentatie door Anton Huitema over de reeënpopulatie in de gebieden van het Fryske 

Gea. Dhr. Huitema was in 2018 onze ‘reisleider’ tijdens de vaartocht door de Friese 
wateren rond Earnewâld. 

15. Sluiting 
 
 
Voor aanvang van de vergadering ontvangt u een kopje koffie of thee van onze club, terwijl 
er in de pauze een drankje wordt geschonken. Ook trakteren we op wat warms. Overige 
drankjes en versnaperingen zijn voor eigen kosten. 
 
Toelichting op de agenda bij punt 8: 
De heer Jan Posthumus en de heer Tonnie Bakker hebben hun termijn van vier jaar er op 
zitten. Jan en Tonnie hebben zich herkiesbaar gesteld. Wij zijn Jan en Tonnie daar zeer 
erkentelijk voor. Het bestuur stelt voor om dhr. Jan Posthumus en dhr. Tonnie Bakker voor 
vier jaar te herbenoemen tot bestuurslid van onze vereniging. 
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 15 minuten voor de vergadering gemeld worden bij 
het bestuur. 
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