Secretariaat VMSN
Dorsvelden 3
5685JG Best
info@verenigdemodevakscholen.nl

Best, 8 november 2021
Onderwerp: Algemene ledenvergadering 2021
Geacht lid,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze
stichting die plaats zal vinden op zaterdag 27 november 2021 a.s. in :
Gebouw ‘De Wheme’
Ds De Bouterlaan 5
8071 GX NUNSPEET
Telefoon 0134-1252903
9.30 uur Ontvangst
10.00 uur Aanvang van de vergadering
AGENDA:
1 Opening en welkomstwoord door de voorzitter.
2 Financieel overzicht en benoeming kascommissielid

(Voor het financieel jaarverslag van 2020 ontvangt u nog een link om deze in te kunnen
zien)
3 Mededelingen: o.a. LPM: examens, mededelingen, lopende en aankomende activiteiten

binnen de stichting
4 Bestuur samenstelling:

Bestuurslid, mevr. G. Grote Punt, is dit jaar aftredend als bestuurslid.
Mevr. G Grote Punt heeft zich voor onbepaalde tijd, maar maximaal de resterende
zittingsperiode van 5 jaar, herkiesbaar gesteld.
KvK nummer 41178336
BTW nummer 8015.06.797.B.01
Lid van Landelijk Platform Modevakonderwijs
IBAN: NL83INGB0003573461 t.n.v. Stichting “De Verenigde Modevakscholen in Nederland.
Bovenheigraaf 92 8095 PD Oldebroek

Eventuele tegenkandidaten voor deze functie moeten minimaal 1 week voor aanvang
van de vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend worden onder begeleiding van 5
handtekeningen.
5 Statuten/Huishoudelijk reglement.

(zie ook het aparte blad als aanvulling bij dit punt)
6 Koffie pauze

11.30 - 12.30 Presentatie Lloyd Lomardien
12.30 - 13.30 Lunch
7 Jaarverslag
8 Rondvraag
9 Sluiting Vergadering

13.30 Lezing Joke Rozenbeek

Joke verzorgt deze middag met een lezing over de kostuums die ze gemaakt heeft in
opdracht van een conservator van het Centre of Ceramic in Maastricht.
Het kostuum vertegenwoordigd een verre voorvader van deze conservator die VOC
opperhoofd was in Japan in voorgaande periode. Het was de bedoeling dat dit kostuum ten
tijde van de Olympische Spelen in Japan door de ambassadeur in Japan overhandigd zou
worden aan het openluchtmuseum in Deshima, dit heeft tot nog toe nog geen doorgang
kunnen vinden omdat het land wegens Covid nog steeds gesloten is, het kostuum hangt
nog steeds in Maastricht en dit zal op een nader te bepalen datum nog gebeuren.
Het verhaal en omtrent Deshima en het maakproces van de kostuums zal Joke ons tijdens
de presentatie vertellen.

16.30 uur afsluiting

Aanmelden en kosten van de ALV:
Aangesloten leden melden zich voor deze dag aan per e-mail tot uiterlijk maandag 22
november a.s. bij het secretariaat.
De kosten voor deze dag zijn € 27.50, (dit is incl. lunch en consumpties ) en
kunnen uitsluitend overgemaakt worden voor 24 november naar IBAN:
NL83 INGB 0003 5734 61 t.n.v. “De Verenigde Modevakscholen in
Nederland” o.v.v. ALV2021
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Wij maken u er nog op attent uw bestelling voor lesboeken tijdig, dat wil zeggen uiterlijk
donderdag 25 november aanstaande, door te geven aan Geke Odink via: geke@stofenzo.nl
Wat betreft de verscherpte regels t.a.v.de Corona maatregelen vanuit de overheid nog
even het volgende:
Met corona gerelateerde klachten wordt u verzocht thuis te blijven of een negatieve test te
overleggen. We moeten weer de afstand van 1.5 meter bewaren en een mondkapje dragen
op het moment dat er geen afstand gehouden kan worden.
Daarnaast kan het zijn dat “De Wheme” vraagt naar een geldige QR-code, dus zorg dat je
die kunt laten zien.
Wij zien ernaar uit u allen zaterdag 27 november 2021 te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Marion van Oirschot
Secretariaat VMSN
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