KRING ANDRAGOLOGIE
Convocatie en agenda ledenvergadering
Beste leden en begunstigers van de Kring Andragologie,
Met genoegen nodigt het bestuur van de Kring Andragologie u hierbij uit voor de derde
ledenvergadering op woensdag 10 juni 2015. De ledenvergadering wordt gehouden
van 13.00 tot 15.30 uur in K.02 van het Bungehuis, Spuistraat 210-212, Amsterdam.
Aansluitend - na een half uur pauze - is van 16.00 -17.00 uur de themabijeenkomst over het thema
‘De professional in de participatiesamenleving’.
De indeling van de ledenvergadering is als volgt.
12.00 - 13.00 uur: Ontvangst, registratie en koffie en thee. En gelegenheid de bijzondere boeken van
wijlen Piet Viens te bekijken i.v.m. verkoop daarvan.
13.00 - 15.30 uur: Ledenvergadering
1. Welkom en openingswoord door Henk Wesseling (voorzitter).
2. Behandeling Jaarverslag 2014. *)
3. Financieel overzicht 2014 *) en Verslag Kascommissie*).
4. Begroting 2015. *)
5. Beleidsplan 2015/2016 van de Kring. *)
6. Benoemen nieuwe bestuursleden en leden kascommissie.
7. Vaststellen volgende datum ledenvergadering.
8. Rondvraag.
9. Sluiting van de ledenvergadering.
*) dit vergaderstuk wordt toegestuurd na aanmelding voor de ledenvergadering of op verzoek van
een lid of begunstiger.
15.30 - 16.00 uur: Pauze
16.00 uur: Opening van het themagedeelte door Gerrit Kappert.
Inleiding door Nico de Boer (aan het IWA afgestudeerd in 1982).
Titel: De professional in de participatiesamenleving.
Meer lezen over burgerparticipatie en de civil society:
http://www.atlascontact.nl/boek/decentraal/ en http://twisterpapers.nl/
Aansluitend is er gelegenheid tot vragen stellen en discussie.
17.00 uur: Sluiting van de themabijeenkomst.
U kunt zich zowel voor de ledenvergadering als voor de themabijeenkomst apart of voor beide
tegelijk opgeven. Wij stellen het uiteraard op prijs als u beide onderdelen bezoekt. Bij het
themagedeelte zijn niet-leden welkom tegen betaling van € 5,Aanmelden via een van beide websitelinks: andragologie of AUV/andragologie

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de Kring,
Hanneke van der Veen
Secretariaat Kring Andragologie
Valckenierstraat 65 - 67, Kamer 3.10
1018 XE Amsterdam
http://alumni.uva.nl/alumniservices/auv/andragologie
www.andragologie.eu
andragologie@uva.nl

