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Verslag

1. lnleiding

Op dinsdag 12 mei 2020 stond de algemene ledenvergadering (ALV) van Omheining gepland.
Door de maatregelen vanwege de pandemie Covid-l9, werd deze bijeenkomst afgelast.
Hierna werd de ALV opnieuw gepland op dinsdag 27 oktober 2020 met een opvolgende (vanwege wijziging
statuten en vereiste meerderheid) op dinsdag 10 november 2020. Kort voor die bijeenkomst werden de
maatregelen aangescherpt waardoor ook deze moest worden afgelast.
Hetzelfde gebeurde met de geplande bijeenkomsten van dinsdag 26 januari 2021 en dinsdag 9 februari 2021 als
gevolg van onder andere de invoering van de avondklok.

2. BelangALV

De ALV is niet alleen van belang voor de verantwoording door het bestuur, maar ook vanwege de verkiezing van
nieuwe bestuursleden en de voorgenomen wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.
De wijziging van de statuten is vooral van belang vanwege de per 13 februari 2020 door de belastingdienst
toegekende status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als voorwaarde voor die status geldt dat in de
staturen moet zijn opgenomen dat b'rj ontbinding van de vereniging het positief saldo ten goede komt van een
vergelijkbare ANB|-instelling. Die bepaling kent de huidige statuten van Omheining niet. Na verlenging van de
termijnen dient die wijziging uiterlijk per 1 maart 2021te zijn doorgevoerd.
De wijziging van de statuten en in samenhang daarmee die van het huishoudelijk reglemenl voorziet bovendien
in het zo breed mogelijk gebruik maken van digitale hulpmiddelen, ook ten behoeve van de ALV.

3. ledenraadpleging

Gezien het belang van de statutenwijziging is in september aan alle leden via de uitnodiging voor de ALV bij het
contactblad kenbaar gemaakt dat men opmerkingen bij die wijziging kenbaar kan maken, hetzij via mail, post of
persoonlijk op 24 oktober 2O2O in de verenigingsruimte. De concepten van de statuten en huishoudelijk
reglementen en andere vergaderstukken, zijn op de webpagina gepubliceerd. Hierop is één reactie ontvangen.
Die hield in de suggestie om in de bepalingen over ontbinding van de vereniging op te nemen dat het bestuur dan
aan de ALV een voorstel doet hoe met de historische gegevens en voorwerpen wordt omgegaan. Dit heeft geleid
tot het toevoegen van een nieuw lid 7 in artikel 19 van de nieuwe statuten.
Nadat de ALV van 27 oktober moest worden afgelast, is diezelfde mogelijkheid geboden via de uitnodiging voor
de ALV bij het contaablad van december en op 16 januari in de verenigingsruimte. Daarbij zijn ook de aangevulde
conceptstatuten op de webpagina gepubliceerd. Tevens is aan 270 leden van wie een emailadres bekend iq op
3 januari de uitnodiging met reactiemogelijkheden plus de relevante documenten, toegestuurd.
Hierop zijn veertien reacties ontvangen, alle inhoudende volledige instemming met de verslagen en de
beslispunten.

4. DigitaleAtV

Bij het afgelasten van de ALV van januari was niet te voorzien wanneer een normale algemene ledenvergadering
kan worden gehouden. Het bestuur van Omheining heeft daarom besloten tot een vorm van digitale ALV annex
ledenraadpleging door middel van email.
Hiervoor zijn degenen benaderd die zich hadden opgegeven voor de geplande b'rjeenkomsten van 26 januari en
9 februari 2A2!in totaal respectievelijk 25 en 22 personen.

De mail is verstuurd op 22 januari 2O2L met als sluitingsdatum 26 januari 2OZl.
Met de mail is een bijlage toegestuurd inhoudende:
1. Verslag van de algemene ledenvergadering van 16 april 2019
2. Jaarverslag yan de secretaris (2019 + 2020)
3. Jaarverslag van de penningmeester (2019 + 2020)
4" Verslagvan de kascommissie (2019 + 2020)
5. Benoeming kascommissie

Voorgesteld wordt om de huidige kascommissie ook in 2022 de controle te laten uiwoeren

Adres : Canadastraat 6 8141AC Heino

KvK : 40A6O714

E-mail: info@omheino.nl

Web : www.historischevereniqingheino.nl



6. Vaststellen begrotingvoorhetverenigingsjaar2020 en contributie voor2O2! en 2022
Voorgesteld wordt de begroting goed te keuren en de contributie niet te wijzigen

7. Bestuursverkiezing
Het bestuur draagt Ton van de Griendt en Anneke Grit-Rodink (nieuw) voor als nieuwe bestuursleden ter vervanging
van de afgetreden Henk Hofman en Balt van Bavel

8. Vaststellen van de gewijzigde Statuten Omheining
9. Vaststellenvan hetgewijzigde HuishoudelijkreglementOmheining
Bij de documentenonderLtoten met4 isgevraagdwelkevragenof opmerkingenmenwilstellen.
Bij de documenten onder5tot en met 8 is gevraagd of men akkoord gaat met de voorstellen en met de
benoeming van de voorgedragen bestuursleden.
Bij de documenten 8en 9 is gevraagd of men akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen.

5. Reactiesenmeningbestuur

Naast de hiervooronder punt 3 vermelde veertien reacties, zijn er naaraanleiding van punt 4 twintig reacties
ontvangen. Van die twintig reacties waren er negentien conform de eerdere veertien reacties, dus volledige
instemming met de verslagen en de beslispunten.
Een reactie omvatte samengevat de volgende vragen, voorstelle n en standpunten met daarondervermeld de
mening van het bestuur.

ls de term heemkunde nogwelgangbaarof misschien al ouderwets?
De term heemkunde is bij de oprichting bewust gekozen. Erzijn nog steeds meerdere verenigingen die deze term
gebruiken. Met de term verwijzen diverse zoekmachines op internet ook direct naar die verenigingen. Vanuit
historische invalshoek vindt het bestuurde term nog steeds goed bruikbaar.

ls hetoude logo met de 8 klaverties (8werkgroepen)metde toevoegingvan de nieuwe werkgroep
automatisering niet handiger te vervangen door het logo zoals op het contactblad OmHeino ?

De werkgroep automatisering kan als 9e klaver worden gezien. Echter heeft het bestuur nog niet besloten of dit
een blijvende werkgroep is, dan wel dat dit een onderdeelwordt van de werkgroep documentatie.
ln oktober 2020 is t'ljdens de bestuursvergadering gesproken over een nieuw logo ter gelegenheid van het
jubileumjaar2O2l. Het bestuurvindt het logo echter nog steeds mooi, beschouwt het ook als'ingeburgerd'en
heeft besloten het niet te wijzigen.

De naam van de webpagina www.historiicheverenigingheino.nl is erg lang. niet handig?
Mogelijk dat bij de oplevering van de nieuwe webpagina daarin verandering wordt gebracht.

Wat wordt bedoeld met Statenbiibelen waarom zo'n hoog bedrag?
Dit is een kostbare bijbeldie in 2012 is verkregen, maar restauratie nodig had en de kosten daarvan z'rj n €593.

Hoe valt hetverschil bii verkoop boeken (2019€-14 er 2020 €777) te verklaren?
ln 2019 werden nieuwe boeken uit de serie Boerenland in voorraad genomen en die zijnin 2O2O verkocht.

Kantinekosten: €169 in 2019, €268 in 2020 en €500 besroot in 2021. Waarom die verschillen ?
Dit zijn de kosten van koffie en dergelijke, verbonden aan ontvangstvan bezoekers en inzetvan vr'ljwilligers in de
verenigingsruimte; in de loop van 2019 is begonnen die kosten apartte registreren; voorheen waren die
inbegrepen bij de bureaukosten; in 2020 zijn die werkelijke kosten voorhetgehele jaaropgenomen; het hogere
bedragvoor202l heefttemakenmetdeverwachteextrabezoekersinhetjubileumjaar.

Voorstelde contributie voor 2022 voor leden in Nederland buiten Heino met twee e uro te verhogen vanwege
voorziene verhoging van de portokosten door PostNL.
Bij de verzendingvan het contactblad maakt Omheining gebruik van de zogenaamde partijenpost. Tot nu toe
lopen de kosten daarvan niet te hoog op en ontstaat nog gee n scheve verhouding ten opzichte van de contributie.
Het bestuur houdt de mogelijkheid open om voor 2023 tot een wijziging te komen indien de kosten daartoe
aanleiding geven

Statutenwiiziging: schrap de term heemkunde uit de naam en ook verder uit de statuten. verander de naam
Omheining in OmHeino e n schrap de bepaling in artikel 7. L dat de algemene ledenvereadering kan bepale n. dat
nieuwtoegetreden leden een entreegeld moeten betalen.
Onderverwijzing naar de antwoorden op de eerste en tweedevraag ontraadt het bestuurde naamswijzigingen.
De bepalingoverhetentreegeld betreftvooraleentheoretische mogel'rjkheid diewellicht nogvan belangkan
worden. Het bestuuroverweegt niet om dit feitelijk toe te passen, vooral niet omdat Omheining gebaat is bij het
wervenvannieuweledenalsgevolgvaneenvoorzienbaredalingvanhetaantalledendoorvergrijzing. Het
bestuurontraadt hetschrappen van deze bepaling.



6. DefinitievebesluitvormingALV

Door de seoetaris van Omheining is een registratie opgesteld van de namen van de leden die aan deze ALV

hebben deelgenomen.
ln de uitnodiging van 22 januarivoor ALV is de volgende procedure opgenomen.
De uiterlijk op 26 januari ontvangen reacties op de uitnodiging en bijgevoegde documenten worden in het
bestuur besproken. De weergave van die reacties en de bespreking door het bestuurstaan in punt 5 hiervoor.
Alle aan de ALV deelnemende leden ontvangen deze concept notulen en daarop is wederom reactie per mail of
post mogel'rjktot en met 1 februari.

Per brief van 29 januari heeft het lid dat de onder punt 5 beschreven vragen stelde, laten weten dat diens vragen
afdoende zijn beantwoord en betuigt alsnog instemming met de voorgesteld statutenwijziging.

Andere reacties op hetvoorgaande z'rjn niet ontvangen. Het bestuur concludeert dat alle leden die aan deze ALV

deelnamen, instemmen met de voorgestelde wijziging van de statuten zodat wordt voldaan aan de benodigde
meerderheid om die wijziging per notariële akte te doen vastleggen.

ino,2 februari2027
ns het bestuur,


