
LINSCHOTEN-VEREENIGING  secretariaat: Duivestein 3, 2641 LG  Pijnacker 

OPGERICHT 7 MAART 1908  +31 (0)15 – 369 20 93 

  secretaris@linschoten-vereeniging.nl 

  www.linschoten-vereeniging.nl 

 

 

 

LINSCHOTEN-VEREENIGING 

 

UITNODIGING 
 

Op zaterdag 12 juni aanstaande vindt de honderddertiende Algemene Ledenvergadering van de 

Linschoten-Vereeniging plaats. Deze ledenvergadering vindt evenals de honderdtwaalfde 

ledenvergadering online plaats en dus helaas niet tijdens een fysieke bijeenkomst. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt de Linschoten-Penning 2021 uitgereikt en deel 119 van de Werken 

gepresenteerd. 

 

13.00 uur:  Algemene Ledenvergadering 

   Agenda 

1. Opening door de voorzitter 

2. Verslag van de 112de Algemene Ledenvergadering, gehouden online, 6 

februari 2021*) 

3. Verslag van de secretaris over het jaar 2020*) 

4. Verslag van de penningmeester over het jaar 2019 en 2020; verslag 

kascommissie*) 

5. Begroting voor het jaar 2021*) 

6. Bestuurswisselingen: 

Secretaris Ron Brand en bestuurslid Carolien Stolte zijn aftredend en 

stellen zich beiden herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen voor een 

nieuwe termijn te benoemen. 

7. Voortgang der werken  

8. Uitreiking Linschoten-Penning 2021 aan Prof. Dr. Henk J. den Heijer, 

emeritus-hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden en 

voorzitter van de Linschoten-Vereeniging in de periode 2006-2010 

9. Rondvraag  

 

De ledenvergadering duurt tot uiterlijk 14.00 uur, waarna een korte pauze van 15 minuten volgt. 

 

14.15 uur  Presentatie van deel 119 van de Werken van de Linschoten-Vereeniging, t.w. 

Kunstenaar op Java. De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van 

Oort (1825-1833).  

Dit is het eerste van twee delen. Het tweede deel verschijnt als deel 120 in het 

najaar en draagt als titel Kunstenaar op Sumatra. De reisdagboeken en 

natuurtekeningen van Pieter van Oort (1833-1834). 

De bezorgers, Dr. Andreas Weber en Dr. Sylvia van Zanen, verzorgen een 

inleiding, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen. 

 

15.00 uur  Afsluiting van de bijeenkomst. 

mailto:secretaris@linschoten-vereeniging.nl
http://www.linschoten-vereeniging.nl/


LINSCHOTEN-VEREENIGING  secretariaat: Duivestein 3, 2641 LG  Pijnacker 

OPGERICHT 7 MAART 1908  +31 (0)15 – 369 20 93 

  secretaris@linschoten-vereeniging.nl 

  www.linschoten-vereeniging.nl 

 

 

Leden van de Linschoten-Vereeniging die de jaarvergadering digitaal willen bijwonen, worden 

vriendelijk verzocht zich vóór 5 juni a.s. aan te melden. Dat kan per e-mail: secretaris@linschoten-

vereeniging.nl of door inzending van de bijgevoegde antwoordstrook. Zij ontvangen per e-mail of 

schriftelijk een link om de jaarvergadering via Zoom te kunnen volgen.  

 

Namens het bestuur van de Linschoten-Vereeniging, 

 

Michiel van Groesen 

Voorzitter 

 

 

*) De volgende stukken staan uiterlijk begin juni 2021 op de website van de Vereeniging: 

www.linschoten-vereeniging.nl: 

a. het verslag van de ledenvergadering van 6 februari 2021,  

b. het jaarverslag over 2020, 

c. de staat van baten en lasten en balans over 2019 en 2020, 

d. de begroting voor 2021. 

 

AANMELDING ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING, ZATERDAG 12 JUNI 

2021 

 
Ondergetekende, …………………………………………………………………………….. 

Naam: ………………………………………………………………………………………... 

Adres: ………………………………………………………………………………………... 

Postcode/plaats: ……………………………………………………………………………… 

Handtekening: ……………………………………………………………………………….. 

 
□  Zal de online algemene ledenvergadering bijwonen en wil hiervoor een link ontvangen. 

□  Stelt prijs op toezending van de link via Zoom op het volgende e-mail adres: 

 

………………………………………………@................................................................... 

  
 

□  Verleent toestemming aan het verenigingsbestuur voor het verwerken van persoonsgege-

vens, zoals aangegeven in de privacyverklaring op de website.  

S.v.p. na invulling en ondertekening in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar 

onderstaand adres. 

  

Colofon 
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