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Uitnodiging algemene ledenvergadering. 

 
Hiermee heeft de Senaat van Schuttersgilde “Eendracht Maakt Macht” het genoegen u uit te nodigen voor een 
Algemene Ledenvergadering op: 
 

Vrijdag 27 maart a.s. om 20.00 uur in het Gildehuis te Lobith. 
 
AGENDA: 
 
01.  Opening en mededelingen. 

• Koningskandidaten dienen zich op te geven ten laatste Goede Vrijdag 24.00 uur. 
• Op zondagavond is de toegang alleen voor leden zoals op de zaterdagavond. 
• Nieuwe leden kunnen zich ten laatste opgeven tijdens de Hemelvaartsvergadering. 

02. Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 30 mei 2019. (Hemelvaartsvergadering) 
03. Notulen van de Evaluatievergadering op 28 juni 2019.  
04. Jaarverslag van de penningmeester over 2019. 
05. Verslag kascommissie. 
06. Benoeming nieuwe kascommissie. 
07. Jaarverslag van de secretaris over 2019. 
08. Verkiezing van bestuursleden i.v.m het periodiek aftreden van de Senatoren J.G.M. Wieland,  
 M.H.T. Voss en R. Tankink. Genoemde heren stellen zich allen herkiesbaar. Daarnaast hebben  
 Th. J.M. Boerhof, E.G. Tonissen en M. Wilde aangegeven hun functie als Senator neer te leggen. De 

Senaat draagt de heer A.H. (Bart) van der Ent voor als nieuwe Senator. 
09. Drugsbeleid E.M.M. 
10. Rondvraag en sluiting. 
 
Tolkamer, Maart 2020.   De president van het Gilde: Th. J. M. Boerhof 
 
 
N.b. 1. Ingevolge artikel 1 lid 3 van het huishoudelijk reglement kunnen leden voor de door hen aan te 
duiden senaatsvacature een voordracht indienen mits deze is ondertekend door tenminste 25 leden. Deze 
voordracht moet tenminste drie dagen voor de Algemene Ledenvergadering bij de Secretaris van het Gilde 
worden ingediend. 
 
N.b. 2. Vlak voor de komende kermis wordt zoals gebruikelijk een informatief verenigingsboekje 
uitgegeven, waarin naast het kermisprogramma veel andere wetenswaardigheden geplaatst worden. Voor 
ondernemers bestaat de kans om tegen een geringe vergoeding een advertentie in het boekje te laten 
opnemen. Indien u hierin geinteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Senator M. Lamers 
(tel: 06-38749769) of dit aangeven via info@emm-lobith.nl. Ook kopij door en voor de leden (b.v de rubriek 
‘3 generaties schutters’) is van harte welkom (uiterlijk inleveren voor 10 april a.s). 

 

 

 

“Schuttersgilde 
Eendracht Maakt Macht” 

Lobith 
Opgericht 1648 

 

http://www.emm-lobith.nl/
mailto:info@emm-lobith.nl

