
Verslag Bijzondere ALV 2021 van Heemkundekring Myerle  
Locatie D’n Intheek. Dorpsstraat 113 in Mierlo op donderdag 30 september. 
 
Er zijn afmeldingen van:  
Michiel Lenssen, Guusje Sanders v.d. Konijnberg, Toon Bergerhof, Marie-José Raaijmakers, 
Corry Bombeeck, Koen v.d. Kimmenade, Joop en Ria v.d. Westerlo, Marij Louwers, Joop de Koning, 
Jan Raaijmakers, Jan Manders, Riky Romonesco v. Dijk. 
 
Bij de vergadering zijn 32 leden aanwezig. 
 
1.      De voorzitter opent deze bijzondere Algemene Ledenvergadering.  
         Er zijn minder leden aanwezig dan we gewend zijn, maar daar zal ongetwijfeld de 
         onzekerheid rond corona debet aan zijn. Dat dit een bijzondere ALV is, is te wijten aan het 
         feit dat de aangekondigde ALV van donderdag 26 maart 2020 en de ALV van maart 2021 door  
         corona niet konden plaatsvinden. Een ALV moet binnen 6 maanden na afloop van het 
         verenigingsjaar plaatsvinden, dus een gewone ALV in september is niet toegestaan.  
2.     De Notulen van de ALV van 14 maart 2019.  
        Deze worden ongewijzigd vastgesteld. 
3.     Eerbetoon door een paar minuten stilte voor de overleden leden sinds 14 maart 2019: 
        Toon Bekx, Sjef Spoormakers, Mien Klink-Coolen, Leo v. Turnhout, Jos v.d. Vleuten, 
        Jan Coolen, Harrie v. Hoof, Tjeu Smeets, Bart v.d. Putten. 
4.     Bespreken en vaststellen bestuursbesluit ter vervanging ALV 2020. 
        Door de uitval door corona heeft het bestuur een aantal besluiten moeten nemen die 
        normaal aan de ledenvergadering zijn. Deze besluiten, die al eerder gepubliceerd zijn in de 
        nieuwsbrief, werden door het bestuur toegelicht en ter bekrachtiging aan de vergadering 
        voorgelegd. Het bestuursbesluit 2020 wordt unaniem door de vergadering aangenomen en 
        wordt decharge verleend aan het bestuur. 
5.     Bespreken en vaststellen bestuursbesluit ter vervanging ALV 2021. 
        Zoals aangegeven onder agendapunt 1 kon ook deze ALV niet binnen de gestelde periode 
        plaatsvinden. Het bestuur heeft ook voor 2021 een besluit vastgesteld wat eerder in de 
        nieuwsbrief gepubliceerd is en dat nu aan deze bijzondere vergadering ter goedkeuring wordt 
        voorgelegd. Het bestuursbesluit 2021 wordt  
        door de vergadering unaniem aangenomen en er wordt decharge verleend aan het bestuur.  
6.     Uitleg Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en gevolgen voor HKMyerle. 

De voorzitter legt uit dat de WBTR, die eigenlijk bedoeld is voor grote verenigingen en 
stichtingen (bijv. woningbouwverenigingen en liefdadigheidsinstellingen) ook gevolgen heeft 
voor kleinere verenigingen zoals HKMyerle. Het bestuur heeft zich over de regelgeving 
gebogen en vastgesteld dat er een aantal zaken moeten worden geregeld. Deze punten waren 
te lezen in de toelichting bij dit agendapunt. Een gedeelte daarvan komt in een huishoudelijk 
reglement. Dat heeft HKMyerle nog niet, maar komt verderop in deze vergadering aan de 
orde. Verder moeten er enkele punten gewijzigd worden in de statuten. De wet geeft ons 
daarvoor 5 jaar de tijd. Het bestuur heeft vastgesteld wat geregeld moet worden en stelt dit 
op grond van financiële consequenties (de notaris kost nu eenmaal geld) zolang mogelijk uit. 
Het derde punt is dat er regelmatig in het bestuur aandacht moet zijn voor de punten uit de 
WBTR. Hiervan zal het bestuur verslag doen in de nieuwsbrief. De vergadering stemt in met de 
gevolgde procedure en de uitkomsten. 

7.     Bespreking en vaststellen voorstel erelidmaatschap HKMyerle. 
        Een benoeming kan alleen worden vastgesteld in een ALV, dus in principe eenmaal per jaar. 
        Mocht daar aanleiding voor zijn dan kunnen de leden een extra ALV oproepen. Vanuit de 
        vergadering wordt de vraag gesteld waarom we geen leden van verdienste hebben.  



        Dit punt wordt door het bestuur meegenomen en besproken. Via de nieuwsbrief of in de  
        volgende ALV komt het bestuur hier op terug 
        Het voorstel wordt aangenomen met een aantekening voor artikel 2 c dat i.p.v. dat de 
        aanmelding 2 maanden vóór de ALV moet worden ingediend, wordt aangepast naar 1 januari 
8.     Bespreking en vaststellen voorstel vrienden van HKMyerle en aanmeldingsformulier. 

Vanuit de vergadering werd gevraagd waarom het bestuur het voorstel heeft gedaan. De 
penningmeester legt uit dat dit overwegend op fiscale gronden berust. Het beschrevene komt 
overeen met de regelgeving voor periodieke donaties in de Wet op de Inkomstenbelasting. Als 
aan de regels wordt voldaan dan is er zonder drempel een aftrek mogelijk van het volledige 
bedrag (verhoogd met 25 % omdat HKMyerle een culturele ANBI is), zodat van 
belastingvoordeel genoten kan worden. Feitelijk komt het erop neer dat een vriend door het 
fiscale voordeel door te geven aan de vereniging de financiële positie van HKMyerle 
verbeterd. Zoals het rekenvoorbeeld aangeeft heeft HKMyerle dan de beschikking over € 50,- 
terwijl het de vriend maar € 26,- kost. 
Er is wat zorg over het feit dat vrienden wel voor de ALV worden uitgenodigd, maar geen 
stemrecht hebben. Kan dit dan niet leiden tot ongewenste inmenging in de vergadering? De 
voorzitter geeft aan dat hij hier niet bang voor is. De belangen van leden en vrienden zijn 
gelijk, er is dus geen aanleiding om te verwachten dat een vriend zich anders zal gedragen dan 
een lid. 
Er wordt ook gevraagd naar uitleg over het feit dat een vriend een introducé mag meenemen 
naar een activiteit terwijl leden dat niet mogen. De penningmeester legt uit dat in dit kader de 
positie van een vriend overeenkomt met die van een lid met partnerlidmaatschap. In beide 
gevallen mogen zijn beiden bij activiteiten waarbij een limiet is aangegeven met twee 
personen deelnemen. Misschien is het een optie om introducé te vervangen voor partner bij 
de vrienden. Het bestuur zal hier nog naar kijken. 
Tenslotte wordt vanuit de vergadering nog gevraagd of het bestuur een doel heeft gesteld bij 
het verwerven van vrienden. De voorzitter geeft aan dat dit nog niet het geval is. In eerste 
instantie wordt aan de vergadering voorgelegd het instellen van ‘vrienden van’. Als de leden 
daarmee instemmen dan kan het bestuur zich gaan buigen over het doelaantal. Hij zegt toe 
hierop in een volgende vergadering terug te komen. Hierna stemt de vergadering bij 
acclamatie in met het voorstel. 

9.     Bespreking en vaststellen Huishoudelijk Reglement HKMyerle. 
De voorzitter legt het doel van het huishoudelijk reglement uit en wijst daarbij ook naar de 
gevolgen van de WBTR. Over het huishoudelijk reglement zijn geen vragen of opmerkingen. 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd waar het reglement in te zien is. Het bestuur geeft aan 
dat dat via de website, pagina bestuur/bestuursdocumenten is. Op deze pagina staan alle 
formele documenten van de vereniging en de stukken voor de ALV’s. De voorzitter wijst ook 
nog op het verschil met de statuten. Statuten kunnen alleen via de notaris worden gewijzigd, 
terwijl het huishoudelijk reglement aan de ledenvergadering is, zodat eventuele aanpassingen 
eenvoudiger te maken zijn. Het huishoudelijk reglement wordt bij acclamatie vastgesteld.  

10.   Vaststellen contributienota 2022. 
We stellen vast dat de contributie in al die jaren van ons bestaan niet hard is gestegen, ook in 
2022 blijft die gehandhaafd. Hoe kan dat, terwijl de gemeentelijke subsidie daalt? Omdat we  
-buiten de gemeentelijke- alle mogelijke subsidiabele bronnen aanboren, denk bijvoorbeeld 
aan de Rabobank Clubsupport actie waar vanaf 4 oktober weer gestemd kan worden.  
 
Ook onze deelname aan de PLUS spaarpuntenactie die nu loopt zal wat geld in het laatje 
brengen. Zo krijgen we via het Prins Bernhard Fonds een groot scherm en mogen we een 
behoorlijk aantal boeken over Mierlo laten digitaliseren, zodat ze beschikbaar komen via onze 
website. 



11.   Mededelingen vanuit bestuur. 
         Er wordt een oproep gedaan voor medewerking aan de werkgroepen. Dat kan door min of 
         meer permanent aan te sluiten bij een of meer werkgroepen, maar ook projectmatig. 
         We gaan ook meer doen aan sponsoring, hoe daar zijn we nog mee bezig, een voorbeeld is 
         Joan Bekx (Veldsink) van wie we het logo al een tijdje kunnen zien op onze Nieuwsbrief. 
12.   Overige bespreekpunten leden en wat er ter tafel komt, & Rondvraag. 
         Toon v.d. Waterbeemd: onze vereniging heeft heel hard andere ruimte nodig, wat kunnen we 
         daar aan doen. De suggestie van Toon e.a.: de Johannesschool, gemeentehuis, pastorie. 
         Wij gaan binnenkort o.a. daarover in gesprek met B & W.  
         Greet de Vries had zich na een oproep in de nieuwsbrief gemeld om te surveilleren bij de foto 
         expositie, maar heeft daarover niets meer gehoord. Maar omdat de foto’s kopieën waren 
         was er besloten dat surveilleren niet persé nodig was, daarvan hadden wij Greet natuurlijk 
         wel op de hoogte moeten stellen.  
         Rinie Weijts vindt het jammer dat er zo weinig beweging in de activiteiten zit, maar daarvoor  
         is enkel corona verantwoordelijk. Juist door in deze periode de vernieuwde nieuwsbrief uit 
         te geven komt er toch nieuws binnen bij de leden en belangstellende.  
         Peter van de Boogaard: kom op donderdagavond naar het Oude Raadhuis, daar is altijd wat 
         te doen en gezellig.  
13.   Sluiting en nazit  
        Na de ledenvergadering was er de mogelijkheid -en daar is volop gebruik van gemaakt- om  
        onder het genot van een drankje en coronaproof hapje verschillende heemkundige en andere 
        zaken met elkaar te bespreken. 
 

 
 
 


