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Aan de leden van de heemkundekring Schijndel.
Datum: 23 oktober 2020
Onderwerp: algemene ledenvergadering

Beste leden,
In verband met het coronavirus is de algemene ledenvergadering van 16 maart 2020 niet
doorgegaan.
Ook het houden van een algemene ledenvergadering op 16 november 2020 met de leden die daar
dan bij willen zijn, is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen erg lastig. In verband met de
continuïteit van onze activiteiten is het echter noodzakelijk dat deze vergadering wel kan
plaatsvinden.
’t Spectrum mag ten hoogste 30 personen toelaten. Met inbegrip van 7 bestuursleden, kunnen er dus
dan nog 23 leden toegelaten worden. De daarvoor gehuurde zaal voldoet dan aan de
Coronamaatregelen.
In het algemeen komen op onze algemene ledenvergaderingen tussen de 60 en 70 leden.
Dat is dus nu niet mogelijk maar bovendien kunnen we ons voorstellen dat er leden zijn die onder
deze omstandigheden ook niet graag naar de vergadering willen komen.
We kunnen dus spreken van bijzondere omstandigheden waar de Statuten niet in voorzien.
Dan kan een beroep worden gedaan op artikel 23 van de Statuten dat bepaalt:
Artikel 23.
In alle gevallen waarin in de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.
Dat betekent dat het bestuur kan besluiten om deze algemene ledenvergadering op een andere
manier te organiseren. En in dit geval zonder dat alle leden die dat wensen, bij de algemene
ledenvergadering aanwezig kunnen zijn.
Op grond van artikel 23 is het ook mogelijk dat er besluiten genomen kunnen worden door alleen het
bestuur als er geen leden naar de vergadering komen.
Hoe de situatie in 2021 zal zijn, moeten we afwachten. Hopelijk kunnen we dan weer op de normale
manier vergaderen.
Hoe willen we dat nu gaan doen.
1. We sturen hierbij de agenda en de daarbij behorende stukken. Die staan dan ook op
www.heemkundekringschijndel.nl, de website van de heemkundekring Schijndel. U kunt die
stukken vinden onder: ‘OVER ONS’ en dan aanklikken ‘algemene ledenvergadering’.

2. De leden die bij de vergadering aanwezig willen zijn, kunnen dat per mail aan de secretaris
kenbaar maken. Zijn mail is: jwaalders@heemkundekringschijndel.nl. Aanmelding kan ook per
brief naar het secretariaat of telefonisch. (073-547 45 66)
Op basis van de datum van de aanmelding krijgen de leden dan bericht of ze wel of niet naar de
vergadering kunnen komen.
3. Alle leden kunnen dan tot 7 november 2020 over de agendapunten opmerkingen, vragen en
voorstellen sturen naar het emailadres van de secretaris van de Heemkundekring Schijndel, te
weten jwaalders@heemkundekringschijndel.nl. Dat kan ook per brief naar het secretariaat of
telefonisch (073-547 45 66)
4. Het bestuur zal in de vergadering van 9 november 2020 alle ontvangen reacties bespreken en
een gezamenlijk antwoord opstellen. Dat sturen we u toe op 12 november 2020.
5. Daarna zal in de vergadering van 16 november 2020 het bestuur en de dan aanwezige leden of
zonder leden als er geen naar de vergadering komen, een besluit nemen over de agendapunten.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

