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Betreft: Uitnodiging ALV  
 
Geachte leden en andere belangstellenden, 
 
Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de Historische 
Vereniging Westerwolde op zaterdag 24 maart 2018 in d’Ekkelkaamp (Kerklaan 7) te Onstwedde. 
De vergadering begint om 13.30 uur. Het bestuur stelt de volgende agenda voor: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Vaststelling van de agenda. 
3. Notulen van de ALV van 25 maart 2017 te Onstwedde. 
4. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris. 
5. Financieel verslag, begroting 2018 en verslag van de kascommissie, door de penningmeester. 
6. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie. 
7. Jaarverslag 2017, door de secretaris. 
8. Bestuursverkiezing. Statutair aftredend zijn mevr. I. Middelkamp-Maarsingh en de heer 

R.M.A. Wegma. Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Daarnaast is een tussentijdse 
vacature ontstaan door het terugtreden van de heer T. van Dijk. Het bestuur stelt voor om voor 
deze vacature de heer R.F.E. Wolf te Annen te benoemen. Namen van tegenkandidaten 
kunnen tot een kwartier vóór aanvang van de vergadering bij het bestuur worden ingediend. 

9. Commissie Veldnamen. 
10. Rondvraag. 
11. Pauze. 
12. Lezing van mw. Rianne Luring met als titel: Er waren eens drie boeren - lezing over 

ontwikkelingen in het Westerwoldse landschap. In de lezing wordt er een overzicht 
gegeven van de landschappelijke ontwikkelingen rondom Onstwedde ten gevolge van de 
landbouw in de afgelopen eeuw. De afgelopen eeuw wordt daarbij opgedeeld in drie perioden, 
die ter illustratie vertegenwoordigd worden door drie generaties boeren van de Onstwedder 
familie Luring. Waar de eerste generatie te maken heeft met herontginningen van het 
landschap, boert de tweede generatie in een periode van ruilverkavelingen en de derde in een 
periode van samenwerking met de natuur. De lezing wordt ondersteund door (oud) 
kaartmateriaal van Westerwolde en oude foto's. 

13. Sluiting van de vergadering. 
 
Het bestuur hoopt weer velen van u op 24 maart a.s te mogen begroeten. Neemt u gerust een gast mee!   
 
Met vriendelijke groet, 
 
I. Middelkamp-Maarsingh, secretaris. 


