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Secretariaat: Kortenaerstraat 60
5481 HN Schijndel
Telefoon: 073-547 45 66
E-mail: jwaalders@kpnmail.nl
Rabobanknummer: NL75RABO 01671 80630
KvK nummer 40217838
Website: www.heemkundekringschijndel.nl
Heemkamer: in ’t Spectrum, Steeg 9g Schijndel.

Aan de leden van de Heemkundekring
Schijndel.
Datum: 23 oktober 2020
Onderwerp: uitnodiging voor de ledenvergadering.
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij treft u aan de agenda voor de algemene ledenvergadering van 16 november 2020 om 20.00
uur in ’t Spectrum. Die zal dan dus op een andere manier gehouden worden zoals we u in de
begeleidende toelichting hebben uiteengezet.

Agenda.
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Onlangs zijn de heemkundeleden Cees Huijben en Frans Broeren overleden. Het bestuur
wenst hun familieleden veel sterkte om dit verlies te verwerken.
3. Het vaststellen van het hierbij gevoegd ontwerpverslag van de vergaderingen van 18 maart
2019 en 18 november 2019.
4. Het vaststellen van het hierbij gevoegd ontwerpjaarverslag 2019.
5. Schriftelijke toelichting van de penningmeester op de rekening en verantwoording van het
boekjaar 2019.
6. Schriftelijk verslag van de kascommissie.
Het verslag is hierbij gevoerd. Jan Ewalds was niet in de gelegenheid om daarbij te zijn. Zijn
taak is overgenomen door Paul van den Acker die dus het verslag heeft medeondertekend.
7. Het vaststellen van de rekening en verantwoording over het jaar 2019 en het verlenen
van decharge aan de penningmeester en het bestuur.
8. Het benoemen van leden van de kascommissie.

............................

Jan Ewalds is voor het 2e jaar lid van de kascommissie en voor hem dient een nieuw lid
benoemd te worden. Jeanne van Rooij is voor de eerste keer lid en kan nog een jaar lid
blijven. We hebben heemkundelid Bert de Kleijn gevraagd om lid te worden van de
kascommissie en hij heeft hiermee ingestemd en daarom stellen wij u voor om Bert de
Kleijn te benoemen in de vacature van Jan Ewalds.
9. Bestuursverkiezing.
In 2020 zijn de volgende bestuursleden aftredend:
Gerard van Kaathoven, Jan Aalders, Jan van Weert en Kees Cornelissen. Zij stellen zich
herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om hen weer te benoemen.
Conform artikel 10, lid 3 van de Statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden uit een
bindende voordracht van het bestuur of van 10 leden, of van beide.
Het benoemen van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten van het
bestuur of van tenminste tien leden. Een voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk
één dag voor de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend.
10. Het vaststellen van de hierbij gevoegde ontwerpbegroting en het vaststellen van de
contributie voor 2021.
Het bestuur stelt voor om de contributie ongewijzigd te laten.
Omdat er dit jaar een aantal lezingen niet konden doorgaan in verband met de
coronamaatregelen wil het bestuur in 2021 extra lezingen houden, tenzij corona dat zou
verhinderen. Dan verschuiven we dat totdat het wel weer mogelijk is.
Het bestuur.
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