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Algemene ledenvergadering HKMyerle 2020 
 
In verband met de maatregelen die waren afgekondigd i.v.m. de corona-crisis heeft het 
bestuur van HKM de volgende besluiten genomen:  
1. In afwijking van artikel 21 lid 2 van de statuten van de vereniging is in 2020 de Algemene 

Ledenvergadering, zoals die was gepland op 26 maart 2020, niet gehouden. 
2. Het jaarverslag van de activiteiten van de vereniging in 2019, zoals opgesteld door de 

secretaris, wordt vastgesteld en gepubliceerd via de website ter kennisname door de leden: 
http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/jaarverslag%20HKM%202019.pdf 

3. Het verslag van de kascommissie, benoemd door de algemene ledenvergadering 2019, van het 
onderzoek van de jaarrekening 2019 en de onderliggende stukken d.d. 10 maart, wordt 
vastgesteld. 

4. Op grond van de bevindingen van de kascommissie en het bestuur wordt aan de 
penningmeester decharge verleend over het gevoerde financiële beleid over 2019. 

5. De jaarrekening 2019, het verslag van de kascommissie en de begroting 2020 wordt 
gepubliceerd  via de website ter kennisname door de leden: 
http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/publicatie%20jaarrekening%2020
19.pdf en 
http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/kascommissie%20%202019.pdf 

6. De kascommissie zoals benoemd voor het boekjaar 2019 zal worden gevraagd hun 
werkzaamheden ook te willen uitvoeren voor het boekjaar 2020. 

7. Marij Damen-van der Aa is aftredend bestuurslid en herkiesbaar. Marij wordt voor een nieuwe 
periode benoemd als bestuurslid. 

8. Peter van de Berk is aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar.  
Kandidaat is gesteld Mike van de Kimmenade. Mike wordt benoemd als bestuurslid.  
Voornoemde bestuurswisselingen gaan met terugwerkende kracht in per 26 maart 2020.  

9. Het beleidsplan 2020-2023 wordt vastgesteld conform voorstel. Het bestuur neemt een 
filmpje op waarin het beleidsplan wordt gepresenteerd. Tevens wordt het beleidsplan 
gepubliceerd via de website: 
http://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/HKM%20beleidsplan%202020-2023.pdf 

10. In de algemene ledenvergadering 2021 legt het 
bestuur verantwoording af over de onder nr. 1 tot en 
met 9 genoemde besluiten en vraagt decharge van de 
algemene ledenvergadering voor deze afwijking van 
het normale beleid.  

11. Bovengenoemde besluiten worden gepubliceerd in de 
nieuwsbrief van mei. 

 
Bestuur Heemkundekring Myerle 
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