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UITNODIGING VOOR

LEDENVERGADERING
&
BOONLEZING 2012
Het bestuur van het Genootschap nodigt u van harte
uit tot bijwoning van een ledenvergadering met
aansluitend de 21ste Boonlezing op

ZATERDAG 8 DECEMBER
AANVANG: 14.30 UUR
CAFÉ SCHLEMMER
LANGE HOUTSTRAAT 17
DEN HAAG

(Rechtsachter de Koninklijke Schouwburg aan het
Korte Voorhout / 5 minuten van Den Haag CS.)

AGENDA LEDENVERGADERING
1. Opening, mededelingen en vaststelling van de
agenda.
2. Terugblik op het Boonjaar, de activiteiten en de
presentatie van het Boonboek op 20 oktober.
3. Bestuurssamenstelling
a. Voorstel tot benoeming van Erik van Veen als
bestuurslid, belast met onderhoud website en pr.
b. Indien mogelijk voorstel tot benoeming van een
bestuurslid in de functie van voorzitter ter vervulling
van de vacature Willem M. Roggeman.
4. De verwachte financiële ontwikkeling voor het
Genootschap in 2013 en verder.
5. Werkplan 2013
6. Voorstel contributie 2013.
7 Sluiting waarna pauze.
Toelichting bij de agenda.
1. Vanwege het feit dat Willem M. Roggeman in
september zijn functie heeft neergelegd, wordt thans
door het bestuur gezocht naar een opvolger. Hopelijk
slaagt het erin om tijdens de vergadering een voorstel
te doen. De nieuwe voorzitter (m/v) moet bij
voorkeur een grote bekendheid hebben op het
cultuurpolitieke vlak gepaard gaande met een grote
affiniteit voor Boons werk. Leden die suggesties
hebben kunnen die richten aan de voorzitters a.i.via
mail@lpboon.net.

2. Zoals bekend heeft het Genootschap zeer geleden
onder het abrupte besluit van het Vlaams Fonds voor
de Letteren om alleen nog maar de basissubsidie toe te
kennen. Daarmee komt de uitgave van Boelvaar Poef
en andere activiteiten in groot gevaar. Het bestuur wil
in de vergadering de leden over de stand van zaken
informeren en mogelijke wegen uit de gevarenzone
aanwijzen. Deze zullen dan zeker gevolgen hebben
voor het Werkplan 2013 en de contributie voor de
komende jaren.

21STE BOONLEZING
De Boonlezing wordt gehouden door Jos Muyres,
redactielid van Boelvaar Poef en docent bij de
Opleiding Nederlands aan de Radboud Universiteit
van Nijmegen. Zijn lezing draagt als titel

‘Louis Paul Boon
verwording van een schrijversreputatie’

Na afloop van de lezing om 17.00 uur is er een
receptie door het bestuur. Om 17.45 uur is er in het
restaurant van Schlemmer een maaltijd om de banden
op gezellige wijze aan te halen. Daarvoor is het wel
nodig tijdig te reserveren. Tot uiterlijk 3 december
kunt u dat doen via mail@lpboon.net of telefonisch
bij een van de secretarissen (zie colofon).
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