
	 	 


EXTRA NIEUWSBRIEF

met 4 bijlagen
                                                                                                              

Geachte leden van de Historische Kring Midden Betuwe,


Van de voorzitter:


Het bestuur heeft gemeend dat een extra nieuwsbrief op zijn plaats is.

In het vorige nummer hebben wij bericht dat bijeenkomsten voorlopig niet door kunnen gaan om-
dat er nog steeds corona-beperkingen zijn. 

Dit is helaas ook van toepassing op de Algemene Leden Vergadering die wij volgens onze statu-
ten verplicht zijn éénmaal per jaar te houden en wel binnen zes maanden na afloop van het vere-
nigingsjaar. 

Het resultaat van het onderzoek van de kascommissie wordt op deze vergadering ter goedkeuring 
overlegd aan de leden evenals de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting.

U begrijpt dat door de corona-crisis de ALV geen doorgang heeft kunnen vinden en wij -het be-
stuur- beroepen ons dan ook op overmacht. 


Om u te informeren hebben wij de balans 2019 en de exploitatie 2019 bijgevoegd evenals het ver-
slag van de kascommissie. Genoemde stukken zullen wij, zoals wettelijk voorgeschreven, op de 
website plaatsen.

De kascommissie bestond uit mevrouw Geurts-van Weelderen en de heer D.J. Viergever (allebei 
uit Zetten) en zij hebben op 5 maart 2020 de boekhouding van de vereniging over het jaar 2019 
gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur stelt voor om deze beide personen uit te nodigen 
om zich voor het boekjaar 2020 weer beschikbaar te stellen.

Het verslag van de secretaris geeft u nog even een kijkje in "toen alles nog gewoon was".


Mochten er vragen zijn over de bijlagen dan kunt u deze richten aan info@HKMB.nl.


We hopen van harte dat er spoedig een vaccin wordt gevonden om ons van corona te verlossen 
en dat wij u weer kunnen uitnodigen voor lezingen en een Algemene Leden Vergadering.


Met vriendelijke groet, 


              Daan Tap
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