Aan de leden van de
Vrienden van de Mantelmeeuw

Woerden, 16 december 2020

Geachte mevrouw/mijnheer,

Onze statuten geven aan, dat wij binnen een half jaar na afloop van ons verenigingsjaar een
algemene ledenvergadering moeten beleggen. We hebben gewacht om te bezien of de Coronaomstandigheden zich zodanig zouden wijzigen, dat wij aan deze opdracht op de voorgeschreven
wijze zouden kunnen voldoen. Helaas, gebleken is dat dit niet het geval is.
Reden voor ons om te bezien hoe wij toch, en dan misschien niet geheel volgens de statuten,
invulling kunnen geven aan de vaststelling van een aantal voor onze vereniging belangrijke
(voorgenomen) besluiten.
Wij stellen nu voor om bij wijze van uitzondering een digitale consultatieronde te houden. De
vergaderstukken worden gepubliceerd op onze website www.vriendenmantelmeeuw.nl. U krijgt
tot 15 januari de gelegenheid om hierop te reageren. Dat reageren kan per e mail of schriftelijk.
Wanneer er binnen die twee weken niet is gereageerd, gaan wij ervan uit dat u instemt met de
voorstellen zoals die door ons worden gedaan. Wanneer wel wordt gereageerd en die reacties
vervolgens tot wijziging van ons voorstel zullen leiden, stellen wij u daarvan in kennis.
In het geval dat uw voorkeur ernaar uitgaat om de vergaderstukken schriftelijk te ontvangen
verzoeken wij u voor 25 december a.s. contact op te nemen met onze secretaris (06 81064407). Hij
zorgt er dan voor dat de stukken alsnog worden toegezonden.
Waar het om gaat zijn
1. de vaststelling van de jaarrekening 2019
2. de vaststelling van de begroting 2020
3. de benoeming van bestuursleden
Deze stukken zijn op onze website in te zien. Voorts vragen wij in te stemmen met het ter inzage
liggende jaarverslag 2019 en ook het verslag van de algemene ledenvergadering van 7 mei 2019.
Toelichting:
Ad 1. De jaarrekening 2019. Zij sluit met een tekort van € 6.119,00. Voorzien was een tekort van
€ 18.650,00. We beschikken over een goedkeurende accountantsverklaring. Deze is na
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afspraak in te zien ten kantore van de vereniging aan de Meeuwenlaan 14.
Ad 2. De begroting 2020. Voorzien is een positief resultaat van € 13.750,00. Deze begroting sluit
aan bij de reguliere activiteiten van onze vereniging.
Ad 3. Onze penningmeester, de heer Rob van Kesteren, is op 1 juli 2020 met zijn werkzaamheden
voor ons gestopt. De heer Van Kesteren bezette binnen ons bestuur een zetel, waarvoor de
benoeming geschiedt door het bestuur van de Stichting De Mantelmeeuw. Dit bestuur heeft
vervolgens de heer Bouke Hummel benoemd. Volgens vastgesteld rooster treden dit jaar
mevrouw Mast en de heer Kwakkernaat af. Beiden zijn herkiesbaar. Het bestuur draagt
beiden voor herbenoeming voor.
De inhoud van de twee overige stukken spreekt voor zich.

Onze website: www.vriendenmantelmeeuw.nl
Reageren kan vóór 15 januari a.s. Dit kan schriftelijk (Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw,
Meeuwenlaan 14, 3443 BC WOERDEN) of via e-mail (info@demantelmeeuw.nl).
Desgewenst kunt u voor nadere informatie contact opnemen met de secretaris van ons bestuur. Zijn
telefoonnummer is 06 81064407.
Wij hopen in komend voorjaar weer op reguliere wijze een algemene ledenvergadering te kunnen
houden.
Met vriendelijke groeten van het bestuur van
De Vrienden van de Mantelmeeuw
Alie Horden, voorzitter
Ton Kwakkernaat, secretaris
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