ALV 2020
De Historische Kring Driemond is een vereniging. DWZ dat we wettelijk verplicht zijn om minstens
één maal per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) te houden waarbij het bestuur decharge
verleend wordt over het afgelopen jaar en de begroting voor het nieuwe jaar vastgesteld wordt.
Aangezien wij de Anbi-status hebben moeten de stukken ook toegankelijk zijn, op de website
gepubliceerd worden èn moet er een “actueel beleidsplan” zijn.
Door de Corona-pandemie liep de ALV in 2020 anders dan normaal en ging uiteindelijk zelf helemaal
niet door. We zijn van mening zijn dat we zo goed als mogelijk is aan onze verplichtingen hebben
voldaan en geven daar hieronder rekenschap van. Het is aan de leden om te beslissen of zij met deze
gang van zaken akkoord gaan.
Een kort chronologisch verslag:
-

-

-

21-2-2020 via email en post* wordt de uitnodiging voor de ALV op 2 april 2020 verstuurd met
Verslag ALV 4-4-2019
Jaarverslag HKD 2019
De financiële stukken zouden bij de vergadering ter inzage gelegd worden
12 maart 2020 kondigt de regering maatregelen aan vanwege een Covid 19 virus, tot 31
maart. Er is sprake van een lockdown.
Op 17 maart besluit het bestuur om de ALV niet door te laten gaan maar uit te stellen: alle
stukken, ook de financiële zullen op de website gepubliceerd worden.
Op 28 maart wordt een email rondgestuurd dat niet alleen de ALV niet door gaat maar ook
de bijeenkomsten op de maandagochtend niet.
Op 13 september gaat er een mail uit dat de ALV in aangepaste vorm op 1 oktober 2020 zal
plaatsvinden. Inmiddels is er ook een beleidsplan opgesteld. De leden wordt gevraagd om
zich aan te melden: er mogen maximaal 12 mensen aanwezig zijn. Men wordt dringend
verzocht om vragen en opmerkingen n.a.v. de stukken via email, schriftelijk of per telefoon
door te geven zodat dat op de vergadering behandeld kan worden. Niemand heeft
gereageerd op de stukken en slechts één persoon heeft zich aangemeld
Op 28 september sturen wij een email rond dat de ALV mede door coronaperikelen niet door
gaat (de voorzitter zat in corona quarantaine na een test), ook omdat er nauwelijks
aanmeldingen waren.

Wij, het bestuur van de Historische Kring Driemond, zijn van mening dat we er alles aan gedaan
hebben om de leden om goedkeuring over verslag, begroting etc te laten geven. Aangezien niemand
commentaar heeft gegeven of vragen heeft gesteld, èn de kascommissie akkoord is gegaan, is het
jaar 2019 correct afgesloten.
Het beleidsplan wordt opnieuw geagendeerd voor de ALV 2021 op 6 mei.
Namens het bestuur,

Leny Schuitemaker, voorzitter
Februari 2021

