
 

CULTURELE VERENIGING ZUIDLAREN 
Secr.: mevr. R. Jansen 
           De Langakkers 25, 9472VM Zuidlaren   
           Tel. 050 4093484 
           E-mail: info@cvzzuidlaren.nl / website: www.cvzzuidlaren.nl 
 
Aan de leden, 
 
De jaarlijkse ledenvergadering van de CVZ is gepland op donderdag 24 februari 2022. 
Het bestuur heeft wederom besloten, gezien de huidige maatregelen, om deze vergadering 
weer digitaal te houden voor haar leden. 
Hieronder volgen de punten, die wij aan de leden kenbaar willen maken. 
 

- Notulen jaarvergadering 2021:  
De notulen staan vanaf  17 februari op onze website 

 

- Jaarverslag  2021: 
Het jaarverslag staat vanaf 17 februari op onze website 

 

- Financieel verslag 2021: 
Mocht u vragen hebben over het financieel verslag, dan kunt u ons dit kenbaar maken 

via de mail. (info@cvzzuidlaren.nl) 

 
- Bestuursverkiezing:   

Aan de beurt van aftreden zijn mevr. H.Fidder en dhr. Ph. Wijnholds 

Beide stellen zich herkiesbaar  

Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 februari 2022 melden bij het secretariaat. 

 

- Programmering seizoen 2022 / 2023: 
Het bestuur probeert zo langzamerhand weer, indien de regels het toelaten iets te 

organiseren. Zodra hierover meer nieuws is zullen we de leden hiervan op de hoogte 

brengen en dit ook vermelden in de plaatselijke pers. 

 
Mocht u op- of aanmerkingen hebben ten aanzien van onze digitale ledenvergadering, dan 
kunt u dit melden op ons E-mailadres:  info@cvzzuidlaren.nl. 
 
 
Namens het bestuur:   
Aleth Inberg (voorzitter) 
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Notulen digitale jaarvergadering 11 februari 2021: 
 
Zoals u weet hebben we vorig jaar onze jaarvergadering digitaal gehouden, gezien de 
omstandigheden, die de Coronapandemie met zich meebracht. 
 
Hieronder volgt daarvan een kort verslag. 
 
Er zijn door de leden geen op- of aanmerkingen gemaakt op de notulen en het jaarverslag van 
de jaarvergadering van 2020.  
 
De kascommissie heeft de penningmeester weer decharge verleend en hierop zijn verder ook 
geen op- of aanmerkingen gemaakt. 
 
Mevr. G. Klok – Hendriks heeft haar bestuursfunctie neergelegd. Wij hebben mevr. R. Jansen 
bereid gevonden om haar taak, als secretaresse binnen het bestuur over te nemen.  
 
Jaarverslag 2021: 
 
Wat betreft het jaarverslag valt er weinig te melden, aangezien we het hele jaar gebonden 
waren aan de regels van de Coronapandemie.  
 

- 11 februari 2021 → digitale jaarvergadering (zie hiervoor verslag boven) 

-  

- 28 oktober 2021 →  lezing door Peter Kuipers Munneke met als titel ‘Alles Smelt’ 

Deze avond werd door 90 mensen bezocht en was erg interessant en leerzaam. Alle 

aanwezigen hebben dan ook genoten. Helaas waren er in het begin wat opstart 

moeilijkheden, maar die waren gelukkig snel verholpen.  

Het bestuur is 3x bij elkaar geweest om te vergaderen en de leden hebben 2 x een 
nieuwsbrief ontvangen. 


