
 

Utrecht, mei 2018  
Betreft: uitnodiging donateursvergadering 3 juli 2018 
 
 
 
Geachte donateur,  
 
Het Bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse donateursvergadering van het Utrechts 
Monumentenfonds op dinsdag 3 juli 2018. De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er 
ontvangt met koffie en thee.  
 
Dit jaar wordt de vergadering gehouden in de Villa Jongerius aan Kanaalweg 64 te Utrecht. Op de 
achterzijde van deze brief vindt u de agenda. Tijdens de vergadering zijn het bestuur en de 
medewerkers van het Utrechts Monumentenfonds aanwezig. 
 
Na de vergadering zal rond 20.15 uur een presentatie worden gehouden over de geschiedenis en 
huidige invulling van de villa. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om een rondleiding door de villa te 
krijgen en heeft u de mogelijkheid om onder het genot van een borrel en een hapje verder te praten. 
 
Het jaarverslag 2017 en de overige documenten worden online gepubliceerd. Vanaf 15 juni a.s zijn de 
documenten, inclusief de notulen van de vergadering van 2016, voor de donateursvergadering te 
downloaden van onze website: www.utrechtsmonumentenfonds.nl. Indien u geen toegang heeft tot 
internet en het op prijs stelt om het jaarverslag per post te ontvangen, dan kunt u contact op nemen 
met ons kantoor op 030 – 2311761.  
 
Indien u wilt komen verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden via onze website.  

 
We hopen dat u aanwezig kunt zijn.  
 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het Bestuur 
 
 
 
 
Mevr. M. Steeman 
Secretaris  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.utrechtsmonumentenfonds.nl/


 

 
 
 

Donateursvergadering  
Dinsdag 3 juli 2018, aanvang 19.30 uur 

Locatie: Villa Jongerius, Kanaalweg 64 te Utrecht 
 

 
Programma 
19.00 uur   Ontvangst met koffie en thee 
19.30 – 20.15 uur Vergadering 
20.15 – 21.00 uur Presentatie  
21.00 – 22.00 uur Rondleiding Villa Jongerius en borrel  
 
Agenda 
1. Opening 
2. Notulen van de donateursvergadering d.d. 6 juni 2016 en 6 juli 2017  
3. Bestuurssamenstelling  
4. Toelichting en bespreking bestuursverslag en Jaarverslag 2017 
5. Toelichting op Jaaroverzicht 2017 (uitgevoerde projecten)  
6. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
7. Jaarverslagen van de werkgroepen: Historisch Onderzoek, tuincommissie Bruntenhoftuin en 

Utrechts Documentatie Systeem 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 

 
De onderstaande documenten voor de begunstigersvergadering zijn vanaf 15 juni a.s. te downloaden op 
www.utrechtsmonumentenfonds.nl  

• Notulen van de donateursvergadering 2016 

• Notulen van de donateursvergadering 2017 

• Jaarverslag en jaaroverzicht UMF 2017 

• Jaarverslagen van de werkgroepen: Historisch Onderzoek, tuincommissie Bruntenhoftuin en 
Utrechts Documentatie Systeem 

 

http://www.utrechtsmonumentenfonds.nl/

