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Toelichting op de agenda van de Algemene Ledenvergadering op 20 september 2022
3. Jaarverslagen van de secretaris over 2019, 2020 en 2021.
Deze verslagen kunt u downloaden via onze website.
https://www.hv-hardinxveld-giessendam.nl/vereniging/
4. Jaarverslagen van de penningmeester en vaststelling jaarrekeningen 2019 t/m 2021.
Deze verslagen kunt u, evenals de begroting 2022, downloaden via onze website.
Decharge van de penningmeesters.
Mw. Adri Kampman is eind december 2020 afgetreden. Tot die tijd was zij verantwoordelijk voor
het financiële beleid en de uitvoering.
Ronald Nederveen vervult deze functie a.i. vanaf 1 januari 2021
5. Begroting 2022 en vaststelling contributie 2022
Het bestuur stelt voor om per 1 januari 2023 de contributie te verhogen naar € 20,00
per jaar. Redenen zijn o.a. de sterke stijging van de papierprijs en de verhoging van de
portokosten. Voor € 20,00 ontvangen de leden jaarlijks twee Mededelingenbladen in kleurendruk
en een boek of boekje.
De aangepaste contributiebedragen voor jeugdleden en senioren vervallen. De wet op de AVG
verbiedt ons de leeftijd van de leden vast te leggen.
6. Mutaties in het bestuur: benoeming bestuursleden
De bestuursleden Johan van den Bout(voorzitter), Arnold de Haan (archivaris), Adri Kampman
(penningmeester) en Nel Scheijgrond hebben hun bestuurlijke taken neergelegd. Direct na de
ledenvergadering zullen we afscheid van hen nemen.
We zijn blij dat we twee nieuwe bestuursleden kunnen voordragen; Ronald Nederveen, en
Hermine Strop. Beiden zijn al een tijdje in functie, maar zijn nog niet formeel benoemd door de
leden.
De leden van de HV worden uitgenodigd kandidaten voor te dragen voor bestuursfuncties. Deze
voordracht moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur
en tenminste door vijf leden zijn ondertekend. Indien er geen andere kandidaten kunnen beide
kandidaten met de instemming van de leden worden benoemd.
Het bestuur heeft besloten verder te gaan met een ‘kernbestuur’ van 5 leden en waar mogelijk
gebruik te maken van vrijwilligers die ieder een afgebakende taak zullen krijgen (of al hebben)
7. Goedkeuring van de gewijzigde statuten
Wegens de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) was het
noodzakelijk de statuten daarmee in overeenstemming te brengen. Deze gewijzigde statuten
vragen de goedkeuring van onze leden. De gewijzigde en de statuten van 1996 kunt u downloaden
via onze website. https://www.hv-hardinxveld-giessendam.nl/vereniging/
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Artikel 5, lid 2 is vervallen. Dat is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) Dat geldt ook voor Artikel 8, lid 2
Artikel 9, lid 2: De Algemene Vergadering kan besluiten dat één bestuurder buiten de leden wordt
benoemd. Deze regel is voorschrift van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
Artikel 10: Einde lidmaatschap Bestuur. Periodiek aftreden. Schorsing Door het bestuur is
gekozen voor een bestuurstermijn van vijf jaar. Na die vijf jaar kan de bestuurder worden herkozen
door de leden.
Artikel 13: Bestuursverslag. Rekening en verantwoording
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een
jaarverslag uit over de gang van zaken in de verenigingen over het gevoerde beleid. Het legt de
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
vergadering over. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in
rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
4. Jaarlijks zal door -naar keuze van het bestuur- een accountant/boekhouder de financiële
verantwoording worden gecontroleerd van welke controle een verslag wordt
opgemaakt/uitgebracht.
Doordat de jaarrekening jaarlijks wordt gecontroleerd door een accountant vervalt de verplichting
tot het benoemen van een kascontrolecommissie.
Artikel 19. Wijziging van de Statuten
De belangrijkste wijziging is lid 3: Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft ten minste twee
derden van de uitgebrachte stemmen, in een algemene vergadering. Dit voorkomt dat we voor een
statutenwijziging 2 vergaderingen moeten uitschrijven omdat de aanwezigheid van tweederde van
de leden vereist is.
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