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LINSCHOTEN-VEREENIGING 

 

 

UITNODIGING 
 

Op zaterdag 25 juni aanstaande zal in Societeit ‘Onder Ons’ in Amsterdam de honderdveertiende 

Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging worden gehouden. Na afloop wordt 

deel 121 van de Werken van de Linschoten-Vereeniging gepresenteerd. 

 

 

13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie / thee op de begane grond, de ledenvergadering en 

boekpresentatie vinden plaats op de eerste verdieping (er is een traplift 

beschikbaar).  

 

14.00-15.00  uur: Algemene Ledenvergadering 

   Agenda 

1. Opening door de voorzitter 

2. Verslag van de 113de Algemene Ledenvergadering, online gehouden op 

12 juni 2021*) 

3. Verslag van de secretaris over het jaar 2021*) 

4. Verslag van de penningmeester over het jaar 2021; verslag kascommissie 

5. Begroting voor het jaar 2022 

6. Bestuurswisselingen:  

a. voorzitter Michiel van Groesen is aftredend en na twee termijnen niet 

herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Tristan Mostert te benoemen 

als voorzitter. 

b. penningmeester Martijn Punt is aftredend en stelt zich niet 

beschikbaar voor een nieuwe termijn. Het bestuur stelt voor om Andy 

Cobben als nieuwe penningmeester te benoemen.  

c. bestuurslid Andreas Weber is aftredend en stelt zich beschikbaar voor 

een nieuwe termijn. Het bestuur stelt voor om hem voor een nieuwe 

bestuurstermijn te benoemen. 

7. Voortgang der werken 

8. Rondvraag  

9. Sluiting  

 

15.00-15.15 uur: Korte pauze 
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-/- 

 

15.15-15.45 uur:  Inleiding ‘Het goud in mijn beurs in plaats van op de rok. De ‘Herinneringen’ 

van koopvaardijkapitein Cornelis Abrahamsz jr. (1802-1879)’ door dr. 

Willem F.J. Mörzer Bruyns, bezorger van het gelijknamige deel 121. 

 

15.45-16.00 uur: Overhandiging van het eerste exemplaar van deel 121 aan mevrouw mr. 

Winnie Sorgdrager. Zij was o.a. D66-minister van justitie en voorzitter van 

het Multatuli Genootschap. Catharina, de oudste dochter van Kees en Kaatje 

Abrahamsz-Douwes Dekker, trouwde in 1868 met Pieter Jans Sorgdrager van 

Ameland.  

Mevrouw Sorgdrager is een achter, achterkleindochter van het echtpaar 

Sorgdrager-Abrahamsz en Multatuli was een broer van haar bet, bet, 

betovergrootmoeder. 

 

16.00-17.00 uur: Aangeklede borrel op de begane grond en einde van de bijeenkomst. 

Plusleden kunnen hier hun deel afhalen, gewone leden kunnen een deel met 

korting aanschaffen. 

 

 

*) Het verslag van de online ledenvergadering van 12 juni 2021 en het jaarverslag over 2021 staan 

vanaf begin juni op de website van de Vereeniging: www.linschoten-vereeniging.nl. 

 

Leden van de Linschoten-Vereeniging die de jaarvergadering en boekpresentatie willen bijwonen, 

wordt vriendelijk verzocht zich vóór 18 juni a.s. aan te melden. Dat kan per e-mail: 

secretaris@linschoten-vereeniging.nl of door inzending van de hierbij gevoegde antwoordstrook. In 

verband met het beperkte aantal plaatsen in Societeit ‘Onder Ons’ – het maximum aantal 

deelnemers is 70 – wordt u verzocht zich tijdig aan te melden. Aanmeldingen worden behandeld op 

volgorde van binnenkomst. 

 

Namens het bestuur van de Linschoten-Vereeniging, 

 

Michiel van Groesen 

voorzitter 
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Locatie en bereikbaarheid 

Societeit ‘Onder Ons’ is gevestigd op het adres Kalverstraat 27-29 in Amsterdam. De feitelijke 

locatie is in de Spaarpotsteeg. 

 

Te voet 

-Van NS station Amsterdam CS is het ongeveer 10 minuten lopen. Voorbij de Dam, op het Rokin, 

is de Spaarpotsteeg de derde steeg rechts (bij Subway Sandwich). De ingang van ‘Onder Ons’ is aan 

het einde van de steeg vlak voor de Kalverstraat, links de groene deur onder de lantaarn.  

 

Openbaar vervoer 

-Van NS station Amsterdam CS met de N-Z lijn (M52) richting Zuid in 5 minuten naar het 

eerstvolgende station (Rokin) en neem dan de uitgang Dam. Als u boven bent, ziet u de 

Spaarpotsteeg aan de overkant van het Rokin. 

-Van NS station Amsterdam-Zuid eveneens met de N-Z lijn in 8 minuten naar station Rokin, daarna 

als hier boven. 

 

Met de auto 

-Parkeren: de dichtstbijzijnde parkeergarage is Q-park de Bijenkorf en ongeveer 5 minuten lopen. 
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AANMELDING JAARVERGADERING EN BOEKPRESENTATIE, ZATERDAG 25 JUNI 2022, 

SOCIETEIT ‘ONDER ONS’, AMSTERDAM 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

□  Zal alleen / samen met …… personen de jaarvergadering en boekpresentatie bijwonen. 

 

□ Is Plus-lid, heeft de contributie over 2021 voldaan en wil een exemplaar van deel 121 meenemen 

naar huis. Zo niet, dan krijgt u een exemplaar thuisgestuurd. Dat duurt ongeveer tien dagen. 

 

□ Is Gewoon lid en wil een exemplaar van deel 121 met ledenkorting aanschaffen en meenemen 

naar huis. 

 

□  Stelt prijs op toezending van het financieel verslag over 2021 en begroting 2022 per e-mail op 

het volgende e-mail adres: 

 

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

 

□  Heeft geen e-mail en stelt prijs op toezending van de vergaderstukken (verslag vorige jaarverga-

dering, secretarieel verslag over 2021, financieel verslag over 2021 en begroting 2022) per post. 

 

□  Verleent toestemming aan het verenigingsbestuur voor het verwerken van persoonsgegevens, 

zoals aangegeven in de privacyverklaring op de website. 

 

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

staand adres. 

 

================================================================ 

 

 

 

 

 

 

 
Colofon 
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