
 
 

uitnodiging       

 
 
Graag nodigen wij u uit voor de LedenContactDag en Algemene Vergadering op 21 maart a.s.  
Het bestuur dankt Bindpunt-Oost dat zij een aantrekkelijk ochtendprogramma samen hebben weten te stellen 
voor de LCD. Zij hebben de organisatie van Staphorster Stipwerk en Staphorst op de Catwalk bereid gevonden dit 
programma te verzorgen. 
Eerst is er een boeiende presentatie van het Staphorster Stipwerk door Betty Hoogeveen en daarna geeft 
Staphorst op de Catwalk een kleine, mooie voorstelling, gepresenteerd door Annet van Strik. 
Na afloop is er een demonstratie van het stipwerk en is er een inloop workshop (tegen een kleine vergoeding) 
waar men ook zelf aan de slag kan. 
 
Deze uitnodiging, het verslag van de AV van 23 maart 2019, de financiële stukken en de 
jaarverslagen/werkplannen van bestuur, commissies, bindpunten, redactie e.d. worden per e-mail aan de leden 
gezonden. Tevens wordt het machtigingsformulier voor de stemvolmacht toegezonden.  
Leden kunnen de stukken ook opvragen bij de secretaris via het secretaris@weefnetwerk.nl. 
De uitnodiging is tevens op de website geplaatst. 
 
De kosten voor de Ledencontactdag zijn € 16,00, dit is inclusief het programma en een uitgebreide lunch. Deze 
kosten moeten vóór 15 maart 2020 worden overgemaakt op rekeningnummer NL71ABNA0489939201 t.n.v. 
WEEFNETWERK onder vermelding van LCD, uw lidnummer en naam. Voorbeeld: LCD/W01759/M. Hensing 
Het deelnemen aan alleen de AV is gratis.  
 
Conform het gestelde in het Huishoudelijk Reglement kunnen tijdens de AV vragen aan het bestuur gesteld 
worden. Deze vragen kunt u tot 7 maart 2020 schriftelijk per e-mail indienen bij het secretariaat (e-mailadres zie 
hierboven). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van WEEFNETWERK 
 
 
Marian Hensing, secretaris 
 
 

Programma van de dag 
 

  9.30-10.30 uur Ontvangst met koffie en inleveren materialen voor de suplusmarkt 

10.30 uur Presentatie van het Staphorster Stipwerk 

11.30 uur Staphorst op de Catwalk 

12.30-13.45 uur Lunch, surplusmarkt en verder rondkijken 

13.45-15.15 uur Algemene Ledenvergadering 

15.15 uur Afsluiting 

 
  

Soort bijeenkomst: LedenContactDag (LCD) en Algemene Vergadering (AV) 

Datum: 21 maart 2020 

Locatie: ‘De Schakel’, Oranjelaan 10 te Nijkerk 

Aan: Leden WEEFNETWERK 



 
 

 
 
Andere activiteiten tijdens de dag: 

− Nathalie Cassee van Kashmir Heritage komt met informatie over blockprinting en verkoopt stempels en 
daarnaast handgemaakte producten. 

− Ingrid van Haasteren, werkzaam in het Nederlands Openluchtmuseum, toont streekdrachtstukken zoals 
geweven rokken en onderrokken, een wollen schort en jasjes. Daarbij vertelt zij daarover.  

− Weefgroep Nederlands Openluchtmuseum presenteert theedoeken n.a.v. streekdrachtenstof en verkoopt 
handgeweven producten. 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering 
         

1. Opening, welkom met een korte inleiding 
 

2. Benoeming stemcommissie 
 

3. Notulen AV 23 maart 2019 
 

4. Jaarverslag 2019 
 

5. Vaststelling Huishoudelijk Reglement 
 

6. Financiën 

− Financieel jaarverslag 2019 

− Verslag kascommissie 

− Decharge bestuur 

− Benoeming kascommissie voor 2020 

− Concept begroting 2020 en doorkijk 2021 
o vaststelling km-vergoeding vanaf 1-4-2020 
o vaststelling contributies en bijdrage donateur-leden 2021 

 
7. Beleidsplan 2018-2023 (ongewijzigd) 

 
8. Verkiezing bestuursleden: 

− Aftredend en niet herkiesbaar: Dorothée Sybenga en Sien Ulder 

− Aftredend en herkiesbaar als voorzitter Annigje Rietveld  

− Aftredend en herkiesbaar: Egje Duivenvoorde 

− Nieuw bestuurslid: Tineke Visser 
Tineke is een jaar of vier geleden begonnen met weven omdat ze voddenkleden zo leuk vindt en die 
wilde leren maken, maar werd al snel gegrepen door de vele mogelijkheden die kruisen van 
draadjes biedt. 
Hoewel ze, voornamelijk via Weefnetwerk, al flink wat cursussen gevolgd heeft beschouwt ze zich 
nog als een beginner. Ze vindt het stimulerend om contact te hebben met andere weefsters, zoals 
bij cursussen, de weefkring en de Landelijke WeefDag. Ruim anderhalf jaar geleden is ze gestopt 
met werken en wil een deel van de daardoor vrijgekomen tijd graag besteden aan Weefnetwerk, 
omdat ze het belangrijk vindt dat er een goed functionerende vereniging van weefsters blijft 
bestaan. 
 

9. Beantwoorden van schriftelijk gestelde vragen 
 

10. Bedanken terugtredende vrijwilligers 
 

11. Verloting 2 bonnen/knipkaarten € 90 van het weefcollectief 
 

12. Rondvraag en sluiting 

 


