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Het bestuur van “de Bollebieste” wil graag een fysieke Algemen Ledenvergadering
uitschrijven maar zo u weet mogen wij door de coronamaatregelen niet bijeenkomen.
De verenigingsstatuten schrijven echter voor dat de financiële cijfers 2020, jaarplan en
begroting 2022 en bestuurswisselingen aan de leden worden voorgelegd, maar hoe doe je
dat in tijden van Corona? Om toch aan de statutaire en wettelijke verplichtingen te voldoen
willen we het ditmaal digitaal/per mail gaan doen en in deze nieuwsbrief leggen we de
procedure uit.
Procedure en te behandelen stukken Algemene Ledenvergadering:
➢ het bestuur vraagt of u kunt instemmen met de stukken, overzichten, voorstellen en
besluiten. De stukken voor de vergadering vindt u vanaf begin maart op de website:
www.bollebieste.nl
➢ de te behandelen stukken zijn:
❖ agenda van de vergadering
❖ vaststellen het verslag van de ALV 14 januari 2020
❖ vaststellen het jaarverslag 2020
❖ decharge verlenen aan het bestuur van de jaarcijfers 2020, mede op basis
van de rapportage van de kascommissie.
❖ mw. J. Trentelman te benoemen als kascommissielid vanwege het feit dat
dhr. G.J. Klompenmaker na een periode van 3 jaar statutair aftreed.
De kascommissie, in nieuwe samenstelling gaan de cijfers over 2021
controleren. (mw. Y. Bredewold, mw. G. Lipman en mw. J. Trentelman)
❖ uitvoering van het jaarplan 2021, inclusief begroting 2022, deze zo goed
mogelijk uit te voeren, maar nadrukkelijk afhankelijk van de omstandigheden.
❖ voorstel de contributie voor 2021 te handhaven op het niveau van 2020, te
weten € 5,-. Inwonende kinderen boven de 16 jaar vallen buiten het
gezinsabonnement en betalen zelf de contributie van € 5,❖ Mw. A.E. Klompenmaker treedt af als secretaris maar stelt zich herkiesbaar
voor een periode van 3 jaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 22 maart 2021
schriftelijk bij de secretaris melden.
➢ als u het niet eens bent met de stukken of onderdelen daarvan of aanvullende
informatie wilt dan moet u dit binnen 14 dagen (gerekend vanaf 8 maart) telefonisch,
schriftelijk of via de mail kenbaarmaken bij:
❖ Herman v.d. Ploeg, email: httvdploeg@ziggo.nl of
❖ Annelies Klompenmaker, email: g.klompenmaker@telfort.nl
❖ Bent u het wel eens met de stukken dan hoeft u niets te doen.
➢ Aangezien de Algemene Ledenvergadering normaal gesproken alleen toegangkelijk
is voor leden en niet voor donateurs hebben wij besloten niet alle (relevante)
informatie op de website te plaatsen. De leden die nader geïnformeerd willen worden
over het financieel overzicht 2020 en de begroting 2022 kunnen telefonisch of per
mail contact opnemen met dhr. Van der Ploeg. 038-4535290 / httvdploeg@ziggo.nl
Met vriendelijke groet,
het bestuur

