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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 
 
In verband met de coronamaatregelen zal de op 5 november geplande Algemene 
Ledenvergadering geen doorgang kunnen vinden. We kunnen namelijk slechts met een zeer 
kleine groep bijeenkomen en de online-vergadermogelijkheden betekenen voor veel van onze 
leden een te grote beperking. Die weg hebben we daarom niet gekozen. Ook omdat er geen 
controversiële onderwerpen aan de orde zijn, heeft de Hoofdcommissie het volgende 
besloten: 
 

a. U wordt bij deze uitgenodigd eventuele op- of aanmerkingen naar aanleiding van de agenda 

en de daarbij behorende stukken voor 5 november 2020 per e-mail (leeskabinet@eur.nl) of 

schriftelijk bij de bibliothecaris Roman Koot (Rotterdamsch Leeskabinet, Burgemeester 

Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam) in te dienen. 

b. De Hoofdcommissie houdt vervolgens een ‘papieren vergadering’ en neemt daarin namens de 

leden de noodzakelijke besluiten, uiteraard daarbij de reacties op het onder a gestelde in 

aanmerking nemende.  

c. De notulen van die ‘papieren vergadering’ worden voor 1 december 2020 op de website van 

het RLK bekend gemaakt en worden op verzoek toegezonden. 

d. De genomen besluiten zullen op de eerstvolgende normale ledenvergadering ter bekrachtiging 

worden voorgelegd. 

 
De agenda is als volgt: 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 22 mei 2019* 

4. A. Vaststelling Jaarverslag 2019* 

B. Vaststelling Jaarrekening 2019* 

C. Décharge bestuur 

5. Benoeming kascommissie 2020 

De Hoofdcommissie stelt voor te benoemen: dhr. A. Fokma en dhr. R. Sypkens. 

6. Samenstelling Hoofdcommissie 

De Hoofdcommissie stelt voor de volgende leden van wie de zittingstermijn per 2020 afloopt te 

herbenoemen: H.E.M. Vrolijk (voorzitter), C.W.A.M. van Paridon (secretaris), T.R. Barnard en 

B.F. Kwakman. De termijn van mevr. C.B.M. Thoen wordt op haar verzoek niet verlengd. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 
 



 
* Het Jaarverslag 2019, de Jaarrekening 2019, het rapport van de kascommissie en het  
verslag van de ALV 2019 zijn gepubliceerd op de website 
(https://www.eur.nl/campus/rotterdamsch-leeskabinet/over-het-rlk/beleid-en-verslagen) en 
worden op verzoek toegezonden.  
 
Wij hopen dat U zich met deze gang van zaken kunt verenigen.  
 
U blijft van harte welkom in de bibliotheek en kunt boeken blijven lenen.  De aanwinstentafels 
worden bovendien wekelijks ververst. Houd ook onze nieuwsbrief in de gaten voor 
kleinschalige of online activiteiten. 
 
De Hoofdcommissie en de medewerkers van het RLK verheugen zich er op U te zijner tijd weer 
‘live’ te mogen begroeten.   
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