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De afgelopen twee maanden zijn wij druk
geweest met de schriftelijke Algemene
Ledenvergadering. Het was weliswaar
zowel voor ons als voor jullie, niet de
persoonlijke benadering en uitvoering
zoals we dat gewend zijn. Graag hadden
wij persoonlijk en fysiek verantwoording
aan de leden afgelegd over het gevoerde
beleid van het afgelopen jaar en
gezamenlijk het beleid voor het komende
jaar vastgesteld. Alles overziend
vonden wij het desondanks toch een
zeer geslaagde Algemene Ledenvergadering. Maar uiteraard hopen wij elkaar
volgende keer weer fysiek te kunnen
ontmoeten.
Het grote voordeel in deze situatie
was echter toch wel het feit dat wij
alle leden hebben kunnen bereiken en
alle leden uitgebreid de gelegenheid
hebben kunnen geven hun zeer gewaardeerde mening en stem uit te brengen.

Zeker waar het ging om de belangrijke
stemming op het voorstel van het bestuur
om onze verenigingsnaam te veranderen.
Aan de eerste Algemene Ledenvergadering hebben 84 van de 140 leden
deelgenomen en hun stem uitgebracht.
Aan de tweede (vervolg-) Algemene
Ledenvergadering hebben maar liefst 108
van de 141 leden deelgenomen en veelal
hun stem uitgebracht. Dat is een heel
mooi gegeven.
Een meer democratische besluitvorming
kun je niet hebben. Dat was bij een fysieke
vergadering een bijna onmogelijke taak
geweest. Het is de gedane moeite zeer
waard geweest.
Wij hebben mogen constateren dat
het sentiment om onze, al ruim vijftig
jaar bestaande, naam te behouden
in deze erg meegespeeld heeft. Drie
opeenvolgende stemrondes (ALV 2020,
ALV1-2021 en ALV2-2021) laten zien dat
een overgroot deel van de leden vóór
een naamswijziging hebben gestemd
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maar bij ALV2-2021 net geen tweederde
meerderheid hebben gehaald.
Hiermee is aan een lange weg eindelijk
een einde gekomen. Deze uitkomst
waarderen wij en hebben daar als
bestuur alle respect voor. Gezien deze
uitkomst zullen wij als ‘Heemkundekring
Tilborch’, maar ook als een moderne en
vooruitstrevende
erfgoedvereniging,
verder de toekomst in gaan en onze
aansluiting/samenwerking met onder
andere de andere erfgoedpartners van
Tilburg verder verstevigen en uitbouwen.
Rest mij nog om de projectgroep
‘ALV1- en ALV2 2021’, bestaande uit
Sanja Veldhuis, Theo van Etten en Jorrit
Boogers, tezamen met de kiescommissie
bestaande uit Bas Alberts (voorzitter),
Tineke Verspaandonk en Jeroen Clijsen,
die deze papieren ALV mogelijk hebben
gemaakt, veel dank te zeggen voor hun
inspanning.
Henk Veltmeijer, voorzitter.
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Uitslag stemrondes
Hierna volgen de stemuitslagen van de stemrondes van ALV1-2021 en ALV2-2021

Eerste stemronde (26 februari 2021). Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 84.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Goedkeuring aan de concept notulen ALV 2020
Ja: 79, Nee: 0, Onthouding: 3, Ongeldig: 2.
Goedkeuring aan het concept financieel jaaroverzicht 2020:
Ja: 83, Nee: 0, Onthouding: 0, Ongeldig: 1.
Goedkeuring aan de samenstelling van de kascommissie
Ja: 81, Nee: 0, Onthouding: 2, Ongeldig: 1.
Instemming met de verlaging van de contributie voor 2021
Ja: 69, Nee: 5, Onthouding: 9, Ongeldig: 1.
Goedkeuring voor het concept jaarplan voor 2021
Ja: 76, Nee: 2, Onthouding: 4, Ongeldig: 2.
Statutenwijziging
Ongeldig, wordt beschouwd als niet uitgevoerd. *Zie uitleg!
Instemming met de benoeming van Ad van Eijck als bestuurslid
Ja: 77, Nee: 1, Onthouding: 4, Ongeldig: 2.
Instemming met de herbenoeming van Jan Rossou als bestuurslid
Ja: 77, Nee: 1, Onthouding: 4, Ongeldig: 2.
Instemming met de benoeming van Jorrit Boogers als bestuurslid
Ja: 77, Nee: 0, Onthouding: 4, Ongeldig: 3.
Instemming met de benoeming van Jeroen Boogers als bestuurslid
Ja: 80, Nee: 0, Onthouding: 2, Ongeldig: 2.

Krantenverzamelaar
gezocht

Zijn er leden die geïnteresseerd zijn
in twee jaargangen ‘Nieuwsblad van
het Zuiden over de periode 1945 1947?
Neem dan contact op met Willem
van Beerendonk via e-mail:
Wjmvanb@gmail.com of
telefonisch: 06 - 21 88 44 44.

*Uitleg stemvraag 6:
Vanwege het feit dat bij de ALV-1 2021 niet het (volgens de statuten) geëiste quorum van 2/3e van de ‘aanwezige’ leden gehaald
is, wordt deze vraag als ‘niet in stemming gebracht’ beschouwd. Bij een fysieke vergadering zou deze stemvraag niet gesteld zijn.
Wellicht zijn er leden die toch wel benieuwd zijn hoe de stemverhoudingen van deze vraag zijn:
Vraag 6 A: Ik ga accoord met de volledige statutenwijziging
Ja: 47, Onthouding: 3, Ongeldig: 5.
Vraag 6 B: Ik ga wel accoord met de statutenwijziging, maar niet met de
naamswijziging
Ja: 29, Onthouding: 0, Ongeldig: 0.

Tweede stemronde (18 maart 2021).
Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 108.
Ja, akkoord met volledige statutenwijziging (dus ook de naamswijziging):
Ja: 63.
Ja, akkoord met statutenwijziging (maar niet met de naamswijziging):
Ja: 42.
Onthouding: 3. 		
Niet akkoord met de statutenwijziging (deze vraag is niet gesteld)
Ja: 0.

Zoals jullie zien hebben we een
nieuw logo. Als bestuur zijn we daar
apetrots op, wij hopen dat jullie dat
ook zijn!
In de volgende AT komen we uitgebreid terug op de ontwikkeling
ervan.

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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