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EXTRA EDITIE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

Beste leden van Heemkundekring Tilborch,

2020 was niet het gemakkelijkste jaar voor onze vereniging. 
De maatregelen als gevolg van de coronacrisis zorgden voor 
een verenigingsjaar waarin we amper iets konden organiseren. 
Fysieke bijeenkomsten waren nauwelijks mogelijk. Hierdoor 
konden we slechts enkele lezingen organiseren en excursies 
moesten we zo goed als allemaal afgelasten. De Algemene 
Ledenvergadering van 2020 was zo ongeveer de laatste bijeen-
komst waarbij we elkaar fysiek konden ontmoeten.

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en staat de volgende 
Algemene Ledenvergadering voor de deur. Het zal je niet 
verbazen dat we opnieuw geen fysieke bijeenkomst kunnen 
organiseren. Tegelijk zijn we als vereniging wettelijk verplicht 
om jaarlijks een Algemene Ledenvergadering te organiseren. 
Weliswaar biedt de Corona-spoedwet de mogelijkheid tot 
uitstel, maar ook binnen die termijn (vier maanden) is het 
volgens ons niet realistisch dat wij wél een fysieke bijeenkomst 
kunnen houden. Daarom heeft het bestuur besloten om de 
Algemene Ledenvergadering van 2021 schriftelijk te houden. 
Deze zal plaatsvinden op 26 februari 2021.

Hoe werkt zo’n schriftelijke Algemene Ledenvergadering?
Tijdens deze vergadering komt het bestuur bijeen om de 
stukken te behandelen. In de aanloop naar de vergadering (te 
beginnen met deze nieuwsbrief) word je als lid geïnformeerd 
over de voorstellen en de te nemen besluiten. Eigenlijk is dat 
niet anders dan bij een fysieke vergadering. Net als bij een 
fysieke vergadering krijg je ruimschoots de gelegenheid om 
hierop te reageren. 

Alleen gebeurt dat schriftelijk, namelijk via e-mail of een brief. 
Ook de reactie van het bestuur hierop gebeurt schriftelijk. 
Dit ‘vraag- en antwoordspel’ zullen we in twee achtereenvol-
gende ronden doen. Je krijgt dus ook de mogelijkheid om te 
reageren op een antwoord van het bestuur. Verder zullen we 
via een nieuwsbrief alle leden zowel de gestelde vragen, als de 
antwoorden van het bestuur daarop, tonen.

‘moNUmenten in Tilburg’
Lezing door Ad van Eijck

Onlangs gaf Ad van Eijck een lezing over het boekje 
‘moNUmenten in Tilburg, deel 4. Een verhaal over de 
samenstelling, de acties tot behoud van de Groene Long 
en enkele panden van architect Jos. Donders. Deze lezing 
kun je bekijken op ons YouTube kanaal of via de link:  
https://youtu.be/6Nq-2pvJFt0



Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat: tilborch@live.nl.
Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: www.heemkundekringtilburg.nl.
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Daarna krijg je gelegenheid om, mogelijk ook digitaal, te 
stemmen. Hiervoor ontvang je een stemformulier waarop je 
per onderwerp kunt kiezen voor een stem vóór of tegen het 
voorstel. Ook kun je aangeven als je niet wilt stemmen voor 
dit onderwerp. Het tellen van de stemmen gebeurt door een 
onafhankelijke kiescommissie. Deze commissie brengt verslag 
uit aan het bestuur (verglijkbaar met de werkwijze van de 
kascommissie).

Tijdens de ALV op 26 februari neemt het bestuur alle stemre-
sultaten mee. Zo snel mogelijk daarna maken we de resultaten 
bekend.

Agenda
Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering 2021 wil het 
bestuur de volgende onderwerpen bespreken:
1. Opening;
2. Vermelding ledenbestand per 1-1-2020 en per 
 31-12-2020;
3. Goedkeuring/stemming concept notulen van de ALV 
 van 20 februari 2020;
4. Ingekomen stukken en mededelingen;
5. Verklaring kascontrolecommissie;
6. Benoeming/stemming nieuwe kascontrolecommissie;
7. Vastelling/stemming concept begroting en contributie
 voor 2021;
8. Goedkeuring/stemming concept jaarplan 2021;
9. Resultaten jaarplan 2020;
10. Goedkeuring/stemming concept statuten, waaronder 
 het voorstel tot formalisering van de nieuwe naam
 voor onze vereniging: ‘Erfgoedvereniging Tilburg’;
11. Bestuursverkiezing/stemming;
12. Sluiting.

Het is niet mogelijk om deze ALV fysiek bij te wonen.

Kiescommissie
Direct na afloop van de stemtermijn (vier dagen) moeten de 
uitgebrachte stemmen worden geteld, geregistreerd en gerap-
porteerd. Voor deze klus zoeken we leden die in de onafhanke-
lijke kiescommissie willen plaatsnemen. 
Lijkt je dat wat, meld je dan zo snel mogelijk aan bij Sanja 
Veldhuis (tilborch@live.nl of bellen via 06 – 42 82 44 19).

Planning
5 februari Leden ontvangen documenten met 
  toelichting. 
  Gedurende een week gelegenheid tot het 
  stellen van vragen en plaatsen van 
  opmerkingen.
12 februari Reactie bestuur op vragen en opmerkingen 
  (via nieuwsbrief).
  Gedurende een week gelegenheid tot 
  reageren op antwoorden van bestuur.
19 februari Tweede reactie bestuur op aanvullende 
  vragen en opmerkingen (via nieuwsbrief).
  Gedurende vier dagen gelegenheid tot 
  uitbrengen stem.
24 februari Stemmen tellen, registreren en rapporteren 
  (door kiescommissie)
26 februari Algemene Ledenvergadering
29 februari (of eerder): communicatie uitslag via 
  nieuwsbrief.

Bezwaar
Mogelijk heb je bezwaar tegen deze wijze van vergaderen, of 
tegen de samenstelling van de agenda(-punten). 
Als dat zo is, kun je dat tot en met 4 februari 2021 schriftelijk 
melden via tilborch@live.nl. Of per brief aan het secretariaat
(Eduard Douwes Dekkerdreef 3, 5051 MC Goirle). 
Geef daarbij duidelijk je argumenten aan.

Wij hopen je de komende weken 
te ‘spreken’!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur:
 
Henk Veltmeijer
Ad van Eijck
Jan Rossou
Sanja Veldhuis
Theo van Etten


