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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 - 5
Nabrander!

Eind vorig jaar heb ik me aangemeld als lid van de heemkundekring. Ik heb de afgelopen weken via de mail een aantal nieuwsbrieven ontvangen en gezien hoeveel tijd en moeite jullie erin
steken om binnen alle beperkingen toch een ALV te kunnen
organiseren waarin iedereen z’n woordje kan doen.

In deze nieuwsbrief
Kort voor het ‘sluiten van de mèrt’ zoals we dat hier
plegen te zeggen, ontvingen wij toch nog enkele
reacties van leden. Daarom deze extra nieuwsbrief met
reacties van Miranda van de Mortel en Riet en Wim van
Eijck. Hun reacties plaatsen wij in deze nieuwsbrief.

En daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Zeker omdat
ik uit de ingezonden brieven in de laatste AT opmaak dat de
naamsverandering waarvoor gekozen is in de vorige ALV, als een
donderwolk boven het bestuur blijft hangen. Natuurlijk is een
naamsverandering een belangrijke beslissing, maar als ik het
goed begrijp is hier een lang en zorgvuldig traject aan voorafgegaan en is het besluit via een democratisch proces tot stand
gekomen.

Mochten wij na het opmaken van deze nieuwsbrief nog
reacties ontvangen, dan komen wij daar in een later
stadium op terug.
Stemmen
Vandaag (donderdag 18-2) en morgen (vrijdag 19-2)
wordt het stembiljet bij je bezorgd. Let op dat het
uiterlijk op 24 februari 2021 weer bij Jeroen Clijssen
(Bosscheweg 181, 5015 AB Tilburg) in de bus ligt!

Daarom vind ik het zo jammer dat dit onderwerp zoveel
energie blijft kosten bij voor- én tegenstanders, en dat er een
lobby is gestart om dit democratische besluit terug te draaien
door tegen de nieuwe statuten te stemmen. Terugkijken kan
uiteraard waardevol zijn – het hoort ook bij onze vereniging! –
maar niet als het gaat om inmiddels genomen besluiten.

Planning traject ALV
19 februari
24 februari
		
26 februari
29 februari
		

Hopelijk kunnen we dit snel achter ons laten en onze energie
weer richten op waar het bij deze vereniging eigenlijk om gaat
(onder welke naam dan ook) en waarom ik me enkele maanden
geleden heb aangemeld als nieuw lid: op het belangstelling
wekken voor de geschiedenis en het (im-)materieel erfgoed van
Tilburg.

Tot en met 23 februari: stemmen.
Stemmen tellen, registreren en
rapporteren (door kiescommissie)
Algemene Ledenvergadering
(of eerder): communicatie uitslag via
nieuwsbrief.

Miranda van de Mortel
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Vragen en opmerkingen van leden (3)
Onderstaande vragen werden gesteld door Riet en Wim van Eijck. Het cursieve gedeelte is de vraag, daaronder volgt in blauwe
tekst een reactie namens het bestuur.
Contributie voorstel

Zittingsperiode bestuursleden

De korting, welke nu gegeven wordt, is
maar voor een zeer beperkte groep.
het houdt verband, met het wel of niet
gebruik maken van de computer.
Overigens is de verhoging voor een
persoon wel juist, i.v.m. de extra kosten
voor de vereniging betreffende printen,
postzegel enz.
Onze vraag betreft, alle leden met meer
dan een persoon. We verwachten geen
extra grote groep kortingsgerechtigde,
maar het kan wel extra stimulerend
werken.
Het is ook geen punt, wat nu direct
afgewerkt moet worden, bespreek het
binnen het bestuur, maak eventueel eerst
een analyse en kijk wat de mogelijkheden
zijn.
Als wij het goed begrijpen bedoelen
jullie om alle meerdere leden, papier of
digitaal, die op één huisadres wonen, een
korting te geven op het lidmaatschap. Wij
zullen dit punt agenderen voor de eerstvolgende bestuursvergadering.

Wij stelden voor, 2 maal 3 jaar, of
maximaal 3 maal 3 jaar, hierna zou er een
periode van 1 maal 3 jaar tussen moeten,
zitten voor een herbenoeming.
De angst, dat er dan, geen nieuwe
bestuursleden zouden zijn, is wel wat
overtrokken.
Dit zou zelfs een teken kunnen zijn, dat de
sfeer binnen de vereniging niet goed zou
zijn.
Wij hebben in het recente verleden
meermaals oproepen gedaan om het
bestuur te versterken. Daar is toen
bijna niet op gereageerd. Gelukkig zijn
er het afgelopen jaar nieuwe bestuursleden toegetreden. Verder hebben zich
nu weer twee kandidaat bestuursleden
aangemeld. Als deze bestuursleden door
de ALV worden gekozen dan hebben wij
een mooi en sterk bestuur waarmee wij
vol vertrouwen de toekomst in kunnen
gaan. Verder zullen wij jullie voorstel
agenderen voor de eerstvolgende
bestuursvergadering.
Concept notulen 2020

Leeftijdsgrens
De leeftijdsgrens voor het bestuur is voor
onze vereniging niet van toepassing. We
zijn ook geen bedrijf.
Omdat er met vrijwilligers wordt gewerkt
en er geen arbeidscontract is afgesloten,
is de door u benoemde wet helemaal niet
van toepassing.
Voor vrijwilligers geldt dezelfde, wellicht
iets anders omschreven, regelgeving.

Het is geen klacht over de notulen zelf,
maar een vraag om te overwegen!
Zeker nu, als we de eerste reacties
gelezen hebben bij de eerder toegezonden stukken.

Als wij het goed begrijpen bedoelen
jullie met deze vraag dat het beter zou
zijn om tijdens de komende ALV dit
agendapunt niet te behandelen. In een
eerder AT hebben zijn wij hier uitgebreid op ingegaan. Om kort te gaan: in
de vorige ALV is, aangaande de verandering van naam, besloten om de verenigingsnaam te moderniseren en te veranderen in “Erfgoedvereniging Tilburg”. Dat
is een democratisch genomen besluit
wat nu alleen nog geformaliseerd dient
te worden door de statuten hierop aan
te passen. Hierop kunnen jullie in de
komende ALV jullie stem uitbrengen.
Concept
2020.

ledenvergadering

Dit gaat over een typefout er wordt 2029
gebruikt in de tekst.
Duidelijk.
Dit zijn onze opmerkingen. Als we ergens
niet op gereageerd hebben, is er verder
niets meer aan de hand.
Hopelijk zijn alle vragen nu correct beantwoord. Hartelijk dank voor jullie inbreng
en hopelijk kunnen wij elkaar weer snel
fysiek begroeten!
We wensen jullie allen veel succes met de
werkzaamheden.

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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