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Vergadering van Algemene Ledenvergadering (ALV) op afstand 

Datum 22-06-2020 

Onderwerp Verslag 

Bijlage(n) n.v.t. 

 

Door de coronamaatregelen kon de algemene ledenvergadering van heemkundekring Amalia van 

Solms op 31 maart 2020 geen doorgang vinden. Na ruggespraak met Brabants Heem werd in juni 

een ledenvergadering ‘vanop afstand’ gehouden. Op deze manier voldoet het bestuur van Amalia aan 

haar statutaire verplichting om jaarlijks verantwoording aan de leden af te leggen. Uitzonderlijke tijden 

vragen om uitzonderlijke maatregelen…ook het verslag ziet er daarom anders uit dan u gewend bent. 

 

1. Stukken ter inzage 

De volgende stukken hebben ter inzage gelegen en waren ook digitaal te raadplegen. 

 

- het verslag van de vorige ledenvergadering (26 maart 2019) 

- het verslag van de kascommissie 2019  

- het beleidsplan 2020-2025 

 

We hebben geen reacties ontvangen op deze stukken. 

 

2. Kascontrolecommissie 

Ineke van Strijp maakt ook volgend jaar deel uit van de kascontrolecommissie. Het tweede lid is 

Sandra Tuijtelaars. Het eerste reservelid is Staf van Aelst. 

 

3. Overzicht besluiten 

Het bestuur is tevreden over de uitkomst van de georganiseerde ‘algemene ledenvergadering vanop 

afstand’. In totaal namen 168 leden deel, bijna het drievoud van een gewone ledenvergadering. Via 

het stemformulier in Van Wirskaante zijn 83 stemmen binnengekomen, 73 stemmen via onze website 

en 12 per e-mail. Dat levert de volgende besluiten op: 

- De contributie voor 2021 is vastgesteld (gelijk aan de bedragen voor 2020) 

- Het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde (financiële) beleid 

- De volgende bestuursleden zijn verkozen: Ria Laurijssen, Harry Benschop, Fons 

Raeijmaekers, Jan Vermeer, Jeanny Wouters en Herman Janssen 

- Herman Janssen is verkozen tot voorzitter 

 

Het bestuur constateert tevreden dat alle besluiten nagenoeg met volledige instemming zijn genomen. 

In een aantal gevallen hebben leden de moeite genomen om een uitgebreide reactie te geven. Het 

bestuur waardeert de inspanning van deze leden en heeft daarom besloten om te reageren op hun 

inbreng. 

 

4. Vervolg 

Dit verslag wordt ter vaststelling voorgelegd aan de ALV in 2021. 
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