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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 / 01 december 2021 / hkkzvrslal2021-01
lokatie
aanwezig

:
:

VIDEOvergadering (DUO) > digitaal beeldbellen.
bestuur (CH-JV-JdB-PV-PdB-CV; verslaggeving hkkzvrslb2021 – 115)

afwezig

:

blad 1/2

voorzitter van de vergadering is mw. C. Hellemons (voorz. HKKZ); notulist is dhr. J. Vergouwen (secrt. HKKZ)

actie door

21.01 OPENING VAN DE VERGADERING
De voorzitster mw. C. Hellemons opent de vergadering en heet iedereen van hartelijk welkom.
Toevoegingen aan de agenda:
01 Alle relevante stukken voor deze bijzondere Algemene Ledenvergadering werden naar onze leden per
postwisseling verzonden dan wel persoonlijk thuisbezorgd; ook op onze site werden, zoals in de briefwisseling aangekondigd, de nodige stukken gepubliceerd.

JV

21.02 VERSLAG VAN DE VORIGE VERGADERING
01 De concept-notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering (18-11-2020) zijn conform briefwisseling op onze site gepubliceerd en worden ter vergadering doorgenomen. Over deze verslaggeving zijn
geen opmerkingen ontvangen. Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

JV

21.03 JAARVERSLAG 2020
01 Ook het Jaarverslag over 2020 wordt doorgenomen en krijgt instemming en goedkeuring van het voltallig
bestuur; het verslag zal, zoals aangekondigd, op onze site worden gepresenteerd.

JV

21.04 FINANCIEEL VERSLAG 2020 / KASCONTROLE 2020
01 Het financiële overzicht over 2020 werd door de kaskontrolecommissie gecontroleerd en akkoord bevonden zoals ook aangegeven in de verzonden brieven.
Over zowel de financiële verslaggeving alsook de bevindingen door onze leden, werden geen opmerkingen ontvangen.

CV JV

21.05 KASCONTROLE OVER 2020; NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE OVER 2021
01 De kascontrolecommissie bestond voor 2020 uit: mw. P. Dams (2 ͤ x) en dhr. A. van Eekelen (1 ͤ x).
Schriftelijk verklaarden beiden dat zij als kascontrolecommissie, de boekhouding over 2020 keurig in orde
en overzichtelijk weergegeven; zij stelden de vergadering voor de penningmeester derhalve te dechargeren. Aldus wordt door de vergadering besloten met dank aan de penningmeester voor het gedane werk
(zie ook onder punt 20.04).
02 De kascontrole-commissie over 2020 wordt: A. van Eekelen (2 ͤ x) en een 2e gegadigde wordt gezocht.

CV

21.06 BESTUURSVERKIEZING
01 Aftredend en herkiesbaar zijn mw. J. de Beer-Baeke en dhr. J. Vergouwen; voor de bestuursverkiezing
is géén extra aanmelding binnengekomen.
03 In totaal stuurden 78 leden een antwoord- en stemformulier retour. De ingekomen formulieren zijn getoond
aan de vergadering en worden conform afspraak per 01-02-2022 vernietigd. Van de ingezonden stemformulieren waren 2 stembiljetten ongeldig vanwege ontbreken van de naam van de stemgerechtigde.
Van alle ingezonden stemformulieren stemden 74 positief voor mw.J. de Beer-Baeke en 76 positief
voor dhr. J. Vergouwen . Hiervoor dank.
Het bestuur bekrachtigd, namens de gestemde leden, de uitgebrachte stemmen en feliciteert de bestuursleden voor hun herverkiezing in het bestuur.

JV

21.07 MEDEDELINGEN EN KOMENDE AKTIVITEITEN
01 Vanwege het heersende COVID-19 virus zijn al onze verenigingsactiviteiten tot nader order nog steeds stopgezet. De Werkgroepen en Werkgroepsleden voeren hun werkzaamheden conform RVIM-protocol uit waar
mogelijk. Onze website zal, wanneer nodig/gewenst, regelmatig worden aangepast.

JV
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21.08 RONDVRAAG
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door:

CH JV

01-CV Gezien de steeds hoger oplopende kosten, voor m.n. het drukken en verzenden van ons Jaarboek,
wordt door CV (penningmeester) het probleem van de reeds enige jaren teruglopende financiële resultaten met cijfers gedocumenteerd. Na uitgebreid overleg wordt besloten de contributie aan te passen en
wel met een paar euro tot € 15,00 per gezin per jaar. Deze contributieaanpassing zal pas ingaan per
01 januari 2023 dit omdat het aankomende jaar (2022) te kort dag is.
CV JV
21.09 SLUITING VAN DE VERGADERING
01 De voorzitster dankt hierna eenieder voor de deelname aan deze vergadering en sluit deze vergadering.

----verslag goedgekeurd dd.:

handtekening:

13 april 2022

J.Vergouwen
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