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Algemene Ledenvergadering 25 april 2009
De Algemene Ledenvergadering van 8 november j.l. kon zich vinden in de
suggestie van bestuurswege om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
(ALV) naar het voorjaar te verplaatsen. Dit betekent dat wij voortaan
verslagen kunnen presenteren die een heel kalenderjaar omvatten. Omdat de
ALV van november 2008 pas zo kort geleden plaatsvond, streven wij ernaar
om die van 25 april a.s. kort en bondig te houden.
Ter voorbereiding op de ALV kunt u de notulen van 8 november alvast
vinden op de ledenpagina (achter het wachtwoord) van de website van onze
Vereniging. Hierop zullen in de nabije toekomst ook het jaarverslag 2008,
de Statuten en het Algemeen Reglement van onze Vereniging beschikbaar
zijn.

Programma voor de Karl May dag van 25 april

10:00 Begin van de boekenmarkt, inrichting van tafels
11:30-12:30 Algemene Ledenvergadering
12:30-13:00 Uitreiking van De Witte Bison 5 en trekking van de winnaar van
de prijsvraag uit De Witte Bison 4
13:00-13:45 Voortzetting van de boekenmarkt en pauze
13:45-14:00 Vertoning van de film De geweren van Old Shatterhand
14:00-14:20 Quiz over De schat in het zilvermeer (Prisma uitgave)
14:20-15:10 Vertoning van de film Winnetou darf nicht sterben over de
carrière van de 80 jarige filmacteur Pierre Brice
15:10-15:25 Uitslag van de quiz en prijsuitreiking
15:30 Einde programma

Agenda Algemene Ledenvergadering

1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2008
3. De notariële vastlegging van onze statuten van onze Vereniging en de

inschrijving bij de Kamer van Koophandel
4. Aanvulling van het jaaroverzicht 2008 door de secretaris
5. Activiteiten en publicaties in 2009
6. Resultaten van de enquête onder onze leden
7. Financieel overzicht 2008 en begroting voor 2009
8. Verslag van de kascommissie
9. Voorbereidingen voor 2012
10.Rondvraag
11.Sluiting
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De Witte Bison 5
Nummer 5 van ons tijdschrift ligt klaar en heeft definitief de volgende inhoud:
- Verenigingsnieuws
- Portret van een markant lid van onze Vereniging
- Het mysterie van de drie beroemdste geweren
- Arie Gerrit Schoonderbeek (1887-1986) en zijn Karl May
serie
- Onze voorgenomen uitgave van de manuscripten van
Gomarius Mes
- Een bespreking van Ardistan en Dsjinnistan
- Karl May, een bron van inspiratie voor de poëzie van
Armando
- Nieuwe vondsten
- Onbekende Karl May illustraties
- Een nieuw feuilleton, dat na publicatie in 1896 in de vergetelheid is geraakt.

Aanbod op onze interne boekenmarkt

Onze succesvolle interne boekenmarkt, die tijdens de Karl May dag gehouden
wordt, is zich geleidelijk aan het verbreden met andere genres boeken.
Hiertegen bestaat van bestuurszijde geen enkel bezwaar, integendeel! Neemt
u vooral alle boeken mee waarvan u denkt ze zinvol te kunnen aanbieden.

Contributiebetaling voor 2009

De penningmeester verzoekt allen die hun contributie over 2009 nog niet
hebben voldaan, dit alsnog spoedig te willen doen door middel van
overmaking van € 15 op het rekeningnummer dat u hiernaast in de marge
aantreft. Wij verzenden geen acceptgiro’s, maar wel een herinnering in onze
nieuwsbrieven.

Prijsvraag uit De Witte Bison 4

Het is nog steeds mogelijk uw oplossing van de prijsvraag uit De Witte Bison
4 in te zenden. Doet u dit vóór onze a.s. Karl May dag, dan dingt u alsnog
mee naar een van de prijzen.

Voorbereidingen voor 2012

In 2012 zal het honderd jaar geleden zijn dat Karl May stierf. Dit
herdenkingsjaar zal onze Vereniging een unieke gelegenheid bieden om
landelijk aandacht te vragen voor het leven, het werk en de boodschap van
Karl May. De voorbereidingen hiervoor kunnen wat ons betreft niet vroeg
genoeg beginnen. Het bestuur roept de leden op om ideeën aan te dragen
voor activiteiten en zoekt nog een aantal vrijwilligers om zitting te nemen in
de werkgroep ‘2012’. Wij zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan een
speciale publicatie, een of meerdere tentoonstellingen, media-aandacht
(interviews, vertoning van een of meerdere films), het aantrekken van
sponsorgelden.
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Verenigingsartikelen

Tijdens onze bijeenkomsten kunt u Verenigingsartikelen aanschaffen. Deze voeren het logo van de Karl
May vereniging en dragen, door hun geringe marge, bij aan de Verenigingskas.
T-shirt: € 13,50; mok: € 10,-; muismat: € 10,- ; Losse nummers van De Witte Bison € 7,50; in kleur €
18,- ; Boeken van Oosterbaan en Roest € 20,- ; Compendia (eerste druk) € 5,-; Karl May Compleet,
1950-2007 € 13,50 ; De Nederlandstalige Karl May uitgaven (zolang de voorraad strekt) 1882-2007
€ 20,- (niet-leden € 25,-); Vergeten Avontuur: € 55,-; Schrijvers van Vergeten Avontuur: € 15,-

Bereikbaarheid van de zaal

De Opstandingskerk is gemakkelijk bereikbaar vanaf de oostzijde van Amersfoort. Zie de kaartjes
hieronder.

Met de auto:
Komende vanaf Zwolle, Apeldoorn en Amsterdam:

Verkeersplein Hoevelaken
Richting Utrecht volgen op de A 28
Eerste afslag (nummer 8): Amersfoort/Hoevelaken
Bij verkeerslichten links Hogeweg op, richting Amersfoort Centrum
Bij 3e verkeerslichten linksaf de Ringweg Randenbroek (direct over het water linksaf).
De tweede straat rechts is het Euterpeplein.

Komende vanaf Utrecht:
Afslag 8 op A 28, Amersfoort/Hoevelaken
Bij verkeerslichten richting links de Hogeweg op, richting Amersfoort Centrum
Bij 4e verkeerslichten links (Ringweg Randenbroek) (direct over het water linksaf).
De tweede straat rechts is het Euterpeplein.

Parkeren:
Het Euterpeplein is een winkelcentrum, waar op sommige plaatsen een parkeerlimiet van 1 uur geldt.
Aanbevolen wordt te parkeren op de Bachweg: bij aankomst op het Euterpeplein na een paar meter
rechts het bedieningsweggetje in en vervolgens 1e rechts en 1e links de parkeergelegenheid op. De
achterkant van kerkgebouw (blauwe deuren) grenst aan dit parkeerterrein. Als dit vol is, is er op de
Randenbroekerweg, voorbij de kerk rechts, nog volop parkeergelegenheid.

Per openbaar vervoer vanaf NS Station Amersfoort (bijgewerkte informatie!):

Connexxion stadsbus 11, (richting Amersfoort), na 8 minuten: halte Euterpeplein.
Connexxion stadsbus 12, (richting Ziekenhuis Meander Elisabeth), na 6 minuten: Ziekenhuis,
waarna 8 minuten lopen
Connexxion bussen 77 en 78 (richting Leusden), na 6 minuten: halte Nijenstede (rood
vlaggetje op de kaart hieronder), waarna 7 minuten lopen
Connexxion bus 80 (richting Veenendaal), na 6 minuten: halte Nijenstede (rood vlaggetje),
waarna 7 minuten te voet naar het Euterpeplein.

Al deze bussen rijden om het half uur. Raadpleeg desgewenst www.9292ov.nl of bel 0900-9292 (70
cent per minuut).

Op het kaartje hieronder staat een rood vlaggetje bij de halte Nijenstede; een groen vlaggetje op het
Euterpeplein.

http://www.9292ov.nl/



