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Resultaten ALV 2021

Tweede stemronde nodig

Bijlage: 

concept notulen ALV 26-2-2021

Planning traject ALV 2021

5 - 16 maart Stemformulier 2e
  ronde inleveren
16 maart Stemmen tellen, 
  registreren en 
  rapporteren (door
  kiescommissie)
18 maart Tweede Algemene 
  Ledenvergadering
22 maart  Nieuwsbrief met 
  resultaat stemming.

Beste leden,

Afgelopen vrijdag 26 februari vond 
de schriftelijke Algemene Ledenver-
gadering plaats. De concept notulen 
hiervan ontvang je samen met deze 
nieuwsbrief. 

Met betrekking tot de vraag over de 
statuten- en naamswijziging bestaat 
helaas nog geen uitsluitsel. De reden 
hiervoor is, is dat het zogenaamde 
‘quorum’ (een verplichte deelname van 
minimaal tweederde van het aantal 
leden) niet gehaald is. Daarom is een 
tweede stemronde nodig. 

Opnieuw stemmen
Wij vragen je dus opnieuw om je stem 
te laten ‘horen’! Daarom ontvang je 
opnieuw een stemformulier met retour-
enveloppe. 

Waarom een tweede kiesronde
Om een statutenwijziging te kunnen 
bekrachtigen moet allereerst tweederde 
van alle leden deelnemen aan de 
stemming (het ‘quorum’). Daarnaast 
moet tweederde van deze deelnemers 
vóór het voorstel stemmen. 
In de eerste ronde werd het quorum 
niet gehaald. Op basis van onze statuten 
(artikel 15, lid 5) moeten we daarom een 
tweede stemronde uitschrijven. In deze 
tweede ronde vervalt de verplichting om 
een quorum te halen.

Vragen en opmerkingen 
De komende week krijg je opnieuw de 
gelegenheid om hier vragen over te 
stellen. Op 11 maart zullen wij met een 
reactie komen waarin we alle vragen en 
opmerkingen zullen weergeven. Zo weet 
iedereen welke vragen anderen hebben 
gesteld. Daarna heb je nog vijf dagen om 
je stem uit te brengen. Overigens mag 
dat ook nu al! 

Zorg dat je stemformulier uiterlijk 
op 16 maart 2021 bij Jeroen Clijsen 
(Bosscheweg 181, 5015 AB, Tilburg) in 
de bus ligt! Je bent opnieuw zelf verant-
woordelijk voor een tijdige bezorging.

Let op: post vanuit het buitenland 
(België) is langer onderweg. Houd hier 
rekening mee!

Kiescommissie
Ook voor de tweede ronde hebben 
Jeroen Clijsen, Tineke Verspaandonk en 
Bas Aarts zich aangemeld als leden voor 
de kiescommissie.

Laat van je ‘horen’!
Een statutenwijziging is een belangrijk 
besluit voor de komende jaren. Daarom 
is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
leden hun stem uitbrengen. Dit geeft 
immers het meest volledige beeld van 
hoe we er met z’n allen over denken.
Bij de eerste ronde hebben 84 van de 
140 leden hun stem uitgebracht. Dat 
is veel meer dan gebruikelijk is bij een 
fysieke Algemene Ledenvergadering. 
Maar het is nog altijd maar zestig 
procent van de vereniging. Het zou mooi 
zijn als we richting de honderd gaan!

Lever je stemformulier 
op tijd in!

Bij de eerste ronde ontvingen wij na 
het verstrijken van de termijn alsnog 
10 stemformulieren. Waren deze op 
tijd gewesst, dan hadden we deze 
tweede ronde kunnen voorkomen...
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275.000 stickers ...

Door: Theo van EttenActie plaatjesboek ‘Trots op Tilburg’ krijgt vervolg

Eind 2020 stopte de spaaractie voor het verzamelalbum 
‘Trots op Tilburg’. Er bleven echter honderden lege boeken 
over en verspreid onder de verzamelaars, nog vele plaatjes. 
Heemkundekring Tilborch en Stadsmuseum Tilburg bundelen 
nu opnieuw hun krachten om zoveel mogelijk mensen aan 
een compleet album te helpen.

De drie PLUS supermarkten (IJsselstein/Besterd, Peek/Heijhoef 
en Rooi Pannen) stelden de overgebleven 850 boeken gratis 
aan ons beschikbaar. Samen met Stadsmuseum Tilburg vonden 
we een mooie bestemming, namelijk de instellingen van de 
stichtingen De Wever en ContourdeTwern. 

Logistieke operatie
In overleg met de uitgever bestelden we voldoende plaatjes 
om de overgebleven boeken mee te kunnen vullen. En dat zijn 
er nogal wat: 850 boeken met 324 plaatjes … dat zijn er zo’n 
275.000! Een probleempje was dat ze in setjes per sticker-
nummer werden afgeleverd (850 maal nummer 1, 850 maal 
nummer 2, et cetera). Maar wat we nodig hebben is 850 setjes 
met stickernummer 1 tot en met 324! 
Een groot aandeel in deze herverdeling nemen leerlingen van 
VSO Parcours nu voor hun rekening. Deze onderwijsinstelling 
begeleidt leerlingen in de leeftijd tussen twaalf en achttien jaar 
oud, die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben op 
het gebied van gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Ook zullen mensen van De Wever een deel van de sorteerslag 
voor hun rekening nemen. 

Via de stichtingen De Wever en ContourdeTwern komen de 
boeken met stickers uiteindelijk terecht bij de volgende instel-
lingen: De Wever, Jeu de Boules La Donnee Tilburg, Parochie 
Peerke Donders (locatie de Vlaspit), Wijkcentrum De Symfonie, 

KWA bestuur, Het Vierde geschenk, Gilde st. Hubertus, Ronald 
McDonald Huis en Beautiful day (dagbesteding ouderen). 
Vervolgens klinkt het startsein: “Plakkers klaar? Plakken 
maar!” 

Overige verzamelaars
Parrallel aan deze actie doen we er nog een schepje bovenop. 
In de Reeshof heeft Hanny Hutten – van Bavel zich de 
afgelopen maanden opgeworpen als hét uitwisselpunt voor 
plaatjes. Via Facebook vlogen de lijstjes met ontbrekende 
nummers over en weer, waarna veel mensen hun album 
konden volplakken. Hanny is hier nu mee gestopt en heeft 
het restant aan plaatjes aan ons overhandigd. Deze zetten 
we nu in voor Tilburgers met incomplete albums. Zij mogen 
hun lijstjes aanleveren en Petra Robben zal dan setjes maken 
met de ontbrekende plaatjes (zolang de voorraad strekt). De 
verzamelaars kunnen hun setjes bij Regionaal Archief Tilburg 
afhalen.

Al met al is deze acties zeer succesvol geweest voor onze 
vereniging. We hopen een dergelijke samenwerking met Stads-
museum Tilburg in de toekomst nog vaak te kunnen voeren!


