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Algemene ledenvergadering HKMyerle 2021 
 
In verband met de maatregelen die gelden i.v.m. de corona-crisis heeft het bestuur van 
HKMyerle de volgende besluiten genomen:  
1. In afwijking van artikel 21 lid 2 van de statuten van de vereniging is heeft 2021 de Algemene 

Ledenvergadering, zoals die gepland zou worden in maart 2021, niet plaatsgevonden. 
2. Het jaarverslag van de activiteiten van de vereniging in 2020, zal worden opgesteld door de 

secretaris en wordt daarna gepubliceerd via de website ter kennisname door de leden.  
3. Het verslag van de kascommissie, benoemd door de algemene ledenvergadering 2019, van het 

onderzoek van de jaarrekening 2020 is niet beschikbaar omdat de kascommissie niet bij 
elkaar geweest is. Het bestuur neemt de taak van de kascommissie voor 2020 over.  

4. Op grond van de bevindingen van de kascommissie en het bestuur wordt aan de 
penningmeester decharge verleend over het gevoerde financiële beleid over 2020. 

5. De jaarrekening 2020, het verslag van de kascommissie en de begroting 2021 wordt 
gepubliceerd  via de website ter kennisname door de leden: 
https://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/publicatie_jaarrekening_2020.p
df en https://www.heemkundekringmyerle.nl/doc/jaarvergadering/kascommissie_2020.pdf 
De kascommissie zoals benoemd voor het boekjaar 2019 zal worden gevraagd hun 
werkzaamheden ook te willen uitvoeren voor het boekjaar 2021. 

6. Henk van Sleeuwen is aftredend bestuurslid en herkiesbaar. Henk wordt voor een nieuwe 
periode benoemd als bestuurslid. 

7. Hans Verhees is aftredend bestuurslid en herkiesbaar. Hans wordt voor een nieuwe periode 
benoemd als bestuurslid. 

8. In de algemene ledenvergadering 2021 zoals die 
voorlopig gepland is eind september, legt het bestuur 
verantwoording af over de onder nr. 1 tot en met 7 
genoemde besluiten en vraagt decharge van de 
algemene ledenvergadering voor deze afwijking van 
het normale beleid. Mocht de ledenvergadering 2021 
geen doorgang vinden, dan vindt zulks plaats tijdens 
de algemene ledenvergadering 2022 

9. Bovengenoemde besluiten worden bekendgemaakt in 
de nieuwsbrief van juli 2021. 

 
Bestuur Heemkundekring Myerle 
22 juni 2021 
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