
Uitnodiging Ledenvergadering Kring Andragologie op zaterdag 24 maart 2018  
 
Beste  leden van de Kring Andragologie, 
 
Zoals reeds aangekondigd in onze ‘januari-mail’ vindt de volgende ledenvergadering van 
de Kring plaats op 24 maart 2018.  De plaats is ook nu weer de Eggertzaal boven  
’t Nieuwe Kafé, Eggertstraat 8 (feitelijk op de Dam). 
 
Ook deze keer streven we weer naar een prikkelend programma waarin: 

• wij als bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en waarin wij 
onze plannen en ambities voorleggen 

• wij u en onszelf willen trakteren op een boeiende inhoudelijke bijdrage door een 
interessante spreker. 

 
De ledenvergadering zal plaatsvinden van 13.00 tot 14.30 uur. 
Na de pauze is er het inhoudelijk gedeelte dat duurt van 15.00 tot 16.30 uur. 
Daarna is er een nazit met een drankje en een hapje. 
 
De agenda van de vergadering omvat (onder meer) de volgende punten: verslag van de 
vorige ledenvergadering, het jaarverslag van 2017, het gevoerde en te voeren 
bestuursbeleid, de samenstelling van het bestuur en de financiën. 
 
Wij zijn blij dat dr. Rob van Es, universitair docent Organisatiefilosofie aan de Faculteit 
der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van Universiteit van Amsterdam, 
zelfstandig consultant in de cultuur, ethiek en politiek van organiseren, en lid van de 
Kring Andragologie, bereid is na de ledenvergadering een inleiding te verzorgen met 
als  titel: 
 
 ‘Veranderwetenschap. Nieuwe positionering van de andragologie’. 
 
U bent van harte uitgenodigd om op 24 maart aanwezig te zijn en deel te nemen aan de 
discussies. 
 
U kunt zich voor de ledenvergadering aanmelden via een mail naar andragologie@uva.nl 
onder vermelding van ‘aanmelding ledenvergadering’. De vergaderstukken en een 
introductie op de bijdrage van Rob van Es ontvangt u dan uiterlijk een week tevoren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
Wilfred Diekmann 
(secretaris) 
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