LINSCHOTEN-VEREENIGING

UITNODIGING
Op zaterdag 26 mei aanstaande zal in het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen de
honderdtiende Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging worden gehouden.
13.00-13.30 uur:

Ontvangst met koffie / thee in het ‘Atelier’ (gelegen op de
tussenverdieping tussen gelijkvloers en +1), waar ook de algemene
ledenvergadering plaatsvindt.

13.30 uur:

Algemene Ledenvergadering
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag van de 109de Algemene Ledenvergadering, gehouden in
Rotterdam, 10 juni 2017*)
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2017*)
4. Verslag van de penningmeester over het jaar 2017; verslag
kascommissie
5. Begroting voor het jaar 2018
6. Bestuurswisselingen:
a. voorzitter Michiel van Groesen is aftredend en stelt zich
herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem voor een tweede termijn te
benoemen.
b. penningmeester Andy Cobben is aftredend en niet voor een nieuwe
termijn beschikbaar. Het bestuur stelt voor om Martijn Punt als
nieuwe penningmeester te benoemen.
c. bestuursleden Hans Bonke en Andrea Kieskamp zijn aftredend en
beiden niet voor een nieuwe termijn beschikbaar. Het bestuur stelt
voor om Andreas Weber als nieuw bestuurslid te benoemen.
7. Voortgang der werken
8. Rondvraag
9. Sluiting

14.30-15.00 uur:

Lezing ‘Antwerpen, een havenstad met een lang verleden’, door Michael
Limberger, bestuurslid van de Linschoten-Vereeniging en als hoofddocent
verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent.
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-/15.00-15.30 uur:

Lezing ‘We helpen je van deur tot deur en houden deze ook wagenwijd
open! De rol van rederijen in trans-Atlantische migratie vanop het
Russische platteland tot binnen het Amerikaanse Congres’, door Torsten
Feys, als postdoctoraal onderzoeker van het IMMIBEL-project verbonden
aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel.

15.30-16.30 uur:

Gelegenheid tot bezichtiging van het nabijgelegen Red Star Line Museum

16.30-17.30 uur:

Borrel in de bar van het Red Star Line Museum en afsluiting.

*) Het verslag van de ledenvergadering van 10 juni 2017 en het jaarverslag over 2017 staan
vanaf begin mei op de website van de Vereeniging: www.linschoten-vereeniging.nl.
Het is voor leden van de Linschoten-Vereeniging mogelijk om het Museum aan de Stroom
(MAS) voorafgaand aan de ledenvergadering te bezoeken. Zij dienen zich dan aan de
entreekassa als leden van de Linschoten-Vereeniging te melden waarop zij een gratis
entreebewijs ontvangen. Het MAS opent om 10.00 uur. Gegevens over het MAS zijn te vinden
op: http://www.mas.be/nl
Leden van de Linschoten-Vereeniging die de jaarvergadering willen bijwonen, wordt vriendelijk
verzocht zich vóór 19 mei a.s. aan te melden. Dat kan per e-mail: secretaris@linschotenvereeniging.nl of door inzending van de antwoordstrook op de bijgevoegde Nieuwsbrief. In
verband met het beperkte aantal plaatsen in het ‘Atelier’ wordt u verzocht zich tijdig aan te
melden.
Namens het bestuur van de Linschoten-Vereeniging,
Michiel van Groesen
voorzitter
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Locatie
Het Museum aan de Stroom (MAS) (www.mas.be/nl) is gevestigd aan de Hanzestedenplaats 1,
Antwerpen. Het Red Star Line Museum (www.redstarline.be/nl) is gevestigd aan de
Montevideostraat 3, Antwerpen.
Bereikbaarheid (http://www.mas.be/nl/bezoek)
Het Museum aan de Stroom (MAS) is vanaf treinstation Antwerpen-Centraal in een wandeling
van ongeveer een half uur te bereiken.
Openbaar vervoer
Tram 7 (Mortsel-Eilandje) tot aan de eindhalte Eilandje/MAS.
Metro vanuit Antwerpen Centraal: lijnen 3, 5, 9 of 15 richting Linkeroever. Stap uit aan halte
Meir. Neem dan bovengronds tram 7 aan halte Meirbrug tot aan de eindhalte MAS.
Met de auto
Parkeren kan in de buurt van het MAS, zie www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren
De dichtst bijzijnde parkeergarage is Parking Godefriduskaai (Zeevaartstraat 11). Op het
naburige Van Schoonbekeplein zijn er twee parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.
Let op! Komt u met de auto naar Antwerpen? Houd er dan rekening mee dat de hele Antwerpse
binnenstad en Linkeroever sinds 1 februari 2017 een lage-emissiezone zijn. Voertuigen die te
veel roet en fijnstof uitstoten, mogen de lage-emissiezone niet inrijden. Kijk tijdig na of uw
voertuig aan de toelatingsvoorwaarden voldoet via deze test: https://lez.antwerpen.be/?Taal=NL
Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat (behalve Nederlandse) die aan de
toelatingsvoorwaarden voldoen, moet u eenmalig verplicht registreren. Dit is gratis en kan
uiterlijk tot 24 uur nadat u de zone binnenrijdt. Registreer hier uw auto:
https://lez.antwerpen.be/?Taal=NL. Meer informatie over de lage-emissiezone in Antwerpen
vindt u op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ.
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