Tagordo
por la 28-a ĝenerala kunveno de Esperanto Nederland, okazonta la 25a de
majo 2019 de 11.15 h ĝis 13.15 h, en la Centra Oficejo de UEA, Nieuwe
Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam
Atingebla: de la Centra Stacidomo eblas piediri (20 minutojn) aŭ veturi per tramo 4, direkto Schiedam
( aŭ Marconiplein, kaj eliri ĉe la kvina haltejo, `s Gravendijkwal).
Membro povas reprezenti maksimume 2 aliajn membrojn, se li/ŝi transdonis subskribitajn
mandatojn al la registranto ĉe la komenco de la kunveno.
00. Alveno ekde 10.45 h.
01. Malfermo de la ĝenerala kunveno je 11.15 h. Rememoro de la forpasintaj membroj.
02. Fikso de la tagordo kaj envenintaĵoj.
03. Protokolo pri la 27a ĝenerala kunveno en 2018
04. Agadraporto pri 2017 (aperis en Fenikso nr. 2019/1)
Agadraporto pri 2018.
05. Financaj raportoj pri 2018.
5.1. Raporto de la kaskontrol-komisiono.
5.2. Rezultkonto pri 2018 kun klarigoj
5.3. Bilanco je 31-12-2018 kun klarigoj
06. Proponoj
6.1. Propono de la estraro: fikso de la kotizoj por 2020.
La estraro proponas ne sanĝi la kotizojn.
6.2. Buĝeto kaj Laborplano 2019
6.3 Prognozo pri 2020.
07. Elektoj
7.1. Estraro
- Said Baluĉi, prezidanto : demisias kaj estas ne reelektebla
- Pieter Engwirda, sekretario, demisias kaj estas ne reelektebla.

- Loes Demmendaal, kasisto, demisias sed estas reelektebla
- Andries Hovinga, membro, demisias, sed estas reelektebla

Novaj estraranoj por la taskoj ‘prezidanto’ kaj ‘sekretario’ estas serĉataj.
Rob Moerbeek restas estrarano (ĝis 2021).

7.2. Kaskontrol-komisiono
Nun estas Rudi Koot, Jeannette Bosse kaj Simon Smits (rezervo). Do
Jeannette Bosse kaj Simon Smits restas. Ni bezonas novan rezervan membron.

7.3. Arbitracia komisiono
Anneke Schouten-Buij demisias, sed estas reelektebla por nova periodo de tri jaroj.
La aliaj membroj estas : Johan Swenker (2017-2020) kaj Marc van Oostendorp (2017-2020)

7.4. Elekto de komitatano A (UEA). Kandidato bonvenas.

08. Informado pri diversaj temoj :
8.1. Lingva Festivalo Drongo okazos vendredon la 25an de oktobro kaj sabaton
la 26an de oktobro en la Radboud Universitato en Nijmegen. Esperanto Nederland havos
budon.
8.2. Festo – Kiu pretas organizi ĝin ?
8.3. Beneluksa Kongreso en Belgio (sept.2019)
8.4. Paroli pri Laborplano 2020 – 2025
8.5 Studsemajnfino en novembro 2019
8.6 Aliaj temoj

09. Jubileantoj
Ni honoras la membrojn, kiuj festas sian 50-jaran membrecon.
Ni mencias la membrojn, kiuj antaŭ 25 jaroj aliĝis al la asocio.

10. Verloren van Themaat-premio.

La ĵurio anoncas la rezulton.

11. Ronddemandado.
12. Fermo

Posttagmeza programo
- Ionel Onet faros enkondukon pri novaj libroj
- Ruth Richardsson parolos pri la lingvoj Sranam kaj Papiamento
- Kaj eble muzika ero

La libroservo estos malferma por vi !

