Dorpsbelang Hollum

Aan leden en belangstellenden.
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, te houden op
dinsdag 19 april 2022, aanvang 20:30 uur, in Ons Hol te Hollum.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening.
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 10 februari 2020.
Mededelingen en ingekomen stukken
Verslag secretaris.
Verslag penningmeester.
Verslag van de kascommissie, benoeming nieuw commissielid.
Aftredend is de heer Ben van der Laag .
7. Verslag bespreking met Gemeente en andere vergaderingen en
bijeenkomsten.
8. Bestuursverkiezing:
* aftredend en herkiesbaar: Jellie de Vries
* aftredend en herkiesbaar: Martin Thomassen
* aftredend en herkiesbaar: Astrid de Boer-Boersma
Daarnaast hebben we veel te vroeg afscheid moeten nemen van ons bestuurslid
Hieke van der Laag. Bestuur stelt Erwin de Boer voor als kandidaat.
9. Pauze.
10. Statuten wijziging (voor toelichting z.o.z.)
(voor concept statuten zie www.hollum.info onder de kop dorpsbelang Hollum)
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Na de vergadering geeft Erwin de Boer een presentatie over verduurzaming in Hollum en op
Ameland.

Jaarverslag, financieel verslag 2020/2021 en notulen 2020 liggen een half uur voor aanvang
van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor diegenen die eerder de beschikking
willen hebben over deze stukken bestaat de mogelijkheid deze een week voor de vergadering
op te vragen via de site www.hollum.info onder de kop dorpsbelang Hollum.

Met behulp van het Dorpsbelang worden vele activiteiten georganiseerd, zoals de
Koningsdag met spelletjes, de intocht van Sint Nicolaas, de braderieën en de kermis.
U kunt dit werk steunen door lid te worden voor € 3,= per jaar.
Voor echtparen/samenwonenden bedraagt de contributie € 4,30 per jaar.
U kunt dit bedrag eenmalig overmaken op bankrekeningnummer NL21 RABO 030.20.07.431,
t.n.v. Dorpsbelang Hollum. Daarna wordt de contributie jaarlijks automatisch van uw
rekening afgeschreven.

Toelichting m.b.t. punt 3 van deze agenda:
Op 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking
getreden. De wet is bedoeld om bestuur en toezicht van o.a. verenigingen te verbeteren. Er
zijn regels opgesteld voor taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Door
een notaris is geconstateerd dat onze statuten (uit 1974) niet meer voldoen aan deze nieuwe
eisen. In opdracht van het bestuur heeft de notaris nieuwe concept statuten opgesteld die wij
in de vergadering in stemming willen brengen.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een ALV waar tenminste
twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als dit het geval is
dan is er een meerderheid van twee/derde van de stemmen nodig om de statuten aan te nemen.
Het ligt niet in de lijn van de verwachting dat er twee/derde van het totaal aantal leden
aanwezig zullen zijn bij de ALV. De statuten bepalen dan dat er een tweede ALV moet
worden gehouden waar dan, ongeacht het aantal aanwezige leden, tot statuten wijziging kan
worden besloten. Minimaal twee/derde van de dan aanwezige leden zullen dan voor moeten
stemmen. Bij voorbaat hebben wij dus een tweede ALV gepland op 10 mei 2022.

