Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
Postbus 4002
3130 KA Vlaardingen
Tel: 010 4348722
e-mail: vrienden@museumvlaardingen.nl
website: www.museumvlaardingen.nl
Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering
Plaats:

Museum Vlaardingen, Westhavenkade 54 te Vlaardingen

Datum:

Donderdag 21 maart 2019

Aanvang:

19.30 uur

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering van 21 maart 2019
1. Opening en vaststellen agenda
2. Wijzigingen der statuten
3. Rondvraag en sluiting
Voorgestelde wijziging van de statuten Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe doelstelling van Museum
Vlaardingen moeten zij aangepast worden. Ook de naam moet worden aangepast.
Het gaat daarbij om het verwijderen van verwijzingen die samenhangen met de naam
Visserijmuseum en het gaat om de aanpassing met de doelstelling van het museum.
Volgens de tekst van het voorstel wijziging van de statuten zoals vastgesteld op 21 maart
2012.
In onderstaande tekst is de oude tekst doorgehaald en de voorgestelde tekst in rood
weergegeven.
Vereniging van Vrienden van de Stichting Visserijmuseum Vlaardingen instituut voor de
Nederlandse Zeevisserij te Vlaardingen wijzigen in Vereniging Vrienden van Museum
Vlaardingen
1. In de aanhef van de statuten 4e alinea.
Ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris
en penningmeester van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid genaamd:
Vereniging van Vrienden van de stichting Visserijmuseum, Instituut voor de
Nederlandse Zeevisserij te Vlaardingen, Vereniging Vrienden van Museum
Vlaardingen statutair gevestigd te Vlaardingen,
Kantoorhoudende Westhavenkade 53-54 54 3131 AG te Vlaardingen
2. Artikel 2
- Het doel van de vereniging is het bevorderen van de groei en bloei van de stichting:
Stichting Museum Vlaardingen, (hierna te noemen: de stichting), statutair gevestigd
te Vlaardingen, kantoorhoudende te 3131 AG Vlaardingen, Westhavenkade 53,54
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24339759.
-

Belangstelling te wekken voor, bekendheid te geven aan en het ondersteunen van
het streven van de stichting in drie thema's

-

De geschiedenis en de toekomst van de commerciële zeevisserij;
Vlaardingen als belangrijke historische vissershaven.
De unieke en oudste vormen van de Nederlandse archeologie: de Vlaardingen
Cultuur.

Museum Vlaardingen tracht dit doel onder meer te bereiken door samen met de inwoners
van Vlaardingen en de regio:
• het cultureel erfgoed van de gemeenschap te bewaren;
• te onderzoeken en te tonen;
• het cultureel erfgoed in te zetten om de gemeenschap te helpen haar identiteit te
benoemen en als een bindmiddel het burgerschap te versterken.
• Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord;
Toelichting op de agenda ALV 21 maart 2019.
Deze uitnodiging en agenda staan vermeld op de website van de Vrienden van Museum
Vlaardingen.
Zoals gewoonlijk is de ledenvergadering alleen toegankelijk voor leden, maar we nodigen
iedereen (leden en niet-leden) graag uit om de lezing van die avond, volgend op de
vergadering bij te wonen. Deze lezing begint om 20.30 uur, met een inloop vanaf 20.00 uur.

