waarn. secr.: Meerkoet 1, 1722 JE Zuidscharwoude tel 0226 – 341420
mob 06 – 535 123 66

Aan de leden,
april

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor onze Jaarlijkse Ledenvergadering op
maandag 24 april 2017
in De Rode Steen (achter de Kooger Kerk) Aanvang 19.30 uur.
Inloop vanaf 19.00 uur
Agenda
Deel 1
1.

Opening door voorzitter Kees Zwaga

2. Mededelingen/ingekomen stukken
Afmeldingen zijn ontvangen van de leden: Sija Opdam-Kroon,
Presentielijst circuleert ter tekening
3. Vaststelling agenda
Aanwezigen kunnen nog punten toevoegen.
4. Verslag vorige vergadering
bijlage
5. Bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit:
voorzitter
Kees Zwaga
wn. secretaris
JanA Jong
penningmeester
Simon Barten
lid
André Martius
6. Liturgische Werkgroep. De huidige werkgroep bestaat uit:
Aad de Bruin (De Weere)
André Martius (Zuid-Scharwoude)
JanA Jong (coördinatie) (Zuid-Scharwoude)
Lammert de Vries (Schagen)
7. Rooster van de Diensten in 2017
8. Jaarverslag 2016 – bijlage
9. Financieel overzicht 2016

2017

Gegevens liggen ter inzage.
Toelichting door de penningmeester op de rekening 2016. Bijlage: globaal financieel overzicht.
10. Contributie
Het bestuur stelt voor de contributie op € 45 te handhaven. De Cantatevereniging is een ANBIinstelling
11. Rabo fiets sponsortocht is op zaterdag 10 juni 2018
.
Teamleider en opgave bij voorzitter Kees Zwaga
Met deze actie kunnen we bij 10 deelnemers € 300 verdienen voor de Vereniging. Dat geld
hebben we hard hard hard nodig, dus we hopen dat er veel mensen meefietsen (plm 30 km). Alle
leeftijden. Start is in Zuidscharwoude, om 10 uur
10. Leden, adressen, publiciteit, website, flyers, etc.
Werving van nieuwe leden blijft nodig. Is er interesse om een faceboek pagina op te zetten?
11. Rondvraag en sluiting
Memorabele zaken
In Juli 2019 is het 200 jaar geleden dat de Kooger Kerk in zijn huidige vorm werd herbouwd.
In dat zelfde jaar bestaat de Stichting Kooger Kerk 40 jaar. Die dingen moeten op gepaste
wijze gevierd worden. Wie ideeën heeft melde zich!

Extra: een bijzondere mededeling:
ERASMUS – wie is die vogel?
Op dinsdag 25 april houdt drs. Aad de Bruin een lezing in de Rode Steen (oostelijk van de
Kooger Kerk, Zuid-Scharwoude), ’s avonds om 20 uur. De zaal is open via de kerkingang vanaf
half acht en de toegang is € 4.-

Wie kent niet de Erasmusbrug in Rotterdam, of het Erasmus Medisch Centrum of de Erasmus
Universiteit? Maar wie was die vogel? Wie was Erasmus? We weten dat hij 550 jaar geleden
werd geboren in Rotterdam, althans dat is het verhaal. Er zijn meerdere verhalen in omloop over
deze boeiende figuur, die een priester als vader had. Later werd hij een fel criticus van de roomskatholieke kerk en schreef hij scherp en vermakelijk onder meer het bekende Lof der Zotheid.
We moeten toegeven, dat we bitter weinig kennen over deze mens. Des te interessanter om via
een lezing met ook nog plaatjes wat bij te leren.

.

