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    Jaarvergadering 

Beste leden, 
Het is nu bijna een jaar geleden dat ook Nederland werd getroffen door de wereldwijde Corona 

epidemie. De eerste activiteit die onze vereniging toen heeft afgesteld was onze jaarvergadering. Dat 

is enerzijds een gezellige bijeenkomst waar tientallen leden bij aanwezig zijn. Anderzijds is het een 

formele vergadering waarin voor de vereniging formele en belangrijke punten aan de orde komen en 

waar leden besluiten nemen. Voor het tweede jaar op rij kan onze jaarvergadering helaas niet 

plaatsvinden. Toch willen wij 2 belangrijke punten onder uw aandacht brengen.  

Vaststelling van de jaarstukken 
• Een verslag van de financiële gang van zaken van onze vereniging is te vinden op onze 

website. Een balans en resultatenrekening geven inzicht in de financiële gezondheid van 

onze vereniging. 

• De huisvestingskosten zijn scherp gedaald omdat wij sinds de zomer een onderhuurder 

hebben in ons depot aan de Onderstraat. Stukken uit onze collectie die weinig te maken 

hebben met de historie van onze dorpen zijn verkocht en hebben een klein beetje geld maar 

veel plaats opgeleverd.  

• We hebben enkele succesvolle boekjes uitgebracht (Catharina Nelemans, 

oorlogsslachtoffers, winkels en cafés) waarvan wij de verhoogde oplage hebben kunnen 

verkopen. Tevens hebben wij daarvoor een financiële ondersteuning mogen ontvangen. De 

redactie heeft hier heel veel tijd in gestoken met een geweldig inhoudelijk en financieel 

resultaat. Hulde! 

• Wat wel een punt van oplopende kosten is zijn de portokosten, ook dit jaar zijn deze weer 

verhoogt. Daarom stelt het bestuur voor deze aan te passen van de huidige € 9,- naar € 10,-. 

In financieel opzicht gaat het dus goed met onze vereniging. Het bestuur nodigt de leden uit kennis 

te nemen van onze jaarstukken en deze kritisch te bekijken. Als er vragen zijn kunnen die per mail 



gesteld worden. Wij vragen de leden om de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te 

verlenen voor het gevoerde beleid.  

Samenstelling bestuur 
• Mevrouw L. van de Weijer is benoemd voor onbepaalde tijd. 

• De heren A. Slootweg, penningmeester, en L. ten Haaf, lid, hebben aangegeven zich nog 

minimaal 1 jaar in te willen zetten als bestuurslid van onze vereniging.  

• De heer B. Teeuwen, voorzitter ad-interim, stelt zich beschikbaar als voorzitter van de 

vereniging. 

Het bestuur stelt voor zijn huidige samenstelling te handhaven waarbij de heer B. Teeuwen als 

voorzitter wordt benoemd door de ledenvergadering. 

Gegeven de onmogelijkheid om een fysieke vergadering te organiseren stelt het bestuur de volgende 

alternatieve procedure voor. 

• Deze nieuwsbrief wordt aan alle leden fysiek vertrekt medio februari. 

• Alle leden kunnen met vragen en verzoeken om toelichting bij bestuursleden terecht via het 

mailadres administratie@erfgoedzwaluwe.nl 

• Indien er geen bezwaren zijn binnengekomen voor 15 maart gaat het bestuur ervan uit dat 

bovenstaande voorstellen door de leden zijn aangenomen.  

Dit is uiteraard een schamele vervanging van de normale gang van zaken waarbij de leden voor een 

gezellige vergadering, formeel én informeel, jaarlijks bij elkaar komen. Wij denken echter met deze 

gang van zaken zo dicht mogelijk bij de geest van de statuten van onze vereniging te blijven en hopen 

op uw instemming met de door ons voorgestelde procedure. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur , 

 

Bernard K.I.M. Teeuwen 

Voorzitter a.i. 
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