Reacties van leden n.a.v. ALV-brief 2021
Eén brief per email ontvangen
In de brief naar onze leden d.d. 3 maart 2021 is aangegeven dat leden tot en met 31 maart
2021 de gelegenheid hebben te reageren op 3 voorstellen en de ALV-stukken 2021 die op
onze site zijn gepubliceerd. Deze periode is nu verstreken. Aangegeven is dat eventuele
vragen/opmerkingen en antwoorden gepubliceerd zullen worden op de site van ’t Heer en
Feer.
Er is één brief per mail binnengekomen. Hierbij de vragen/opmerkingen en het antwoord
van het bestuur van ’t Heer en Feer.
1) In de brief aan de leden worden allerlei activiteiten van 2020 opgesomd. Zo wordt
bijv. gememoreerd dat het boek over de Zeevaartschool en het Jaarboek verschenen
zijn en dat het themanummer 2020 met veel enthousiasme is ontvangen. Ondanks
dat het een opsomming betreft ben ik van mening dat de nieuwe (tijdelijke) expositie
van ’t Heer en Feer in de voormalige Zeevaartschool daar zeker bij had gehoord. Ook
de verschenen ‘museumgids’ in verband met de verplichte sluiting vanwege corona
had m.i. genoemd moeten worden. Zijn die activiteiten niet vermeldingswaardig of
zijn ze vergeten? Ook het goed bijhouden van de ‘interne geschiedenis is belangrijk.
Graag uw reactie hierop en correctie indien van toepassing.
Antwoord: Zowel de expositie in de voormalige Zeevaartschool als de museumgids
zijn zeker belangrijke activiteiten in 2020 geweest. In de brief aan de leden zijn deze
niet expliciet vermeld daar het niet doenlijk is op deze plek alles uit het voorbije jaar
op te sommen. Echter in het jaarverslag 2020 zijn beide belangrijke activiteiten wel
uitgebreid terug te vinden. De stukken op de website zijn meer dan 500 keer bekeken.
2) Het voorstel van het bestuur is om ook dit jaar geen jaarvergadering te houden in
verband met corona. Onderbouwing daarvoor zijn de statuten waarin staat namelijk
dat de jaarvergadering vóór 1 april dient plaats te vinden. Andere verenigingen (b.v.
Dorpsbelang, vv de Monnik) hebben er echter voor gekozen om de jaarvergadering
uit te stellen tot de zomer. Of die dan kan doorgaan is nog de vraag, maar ze
proberen op die manier toch de inbreng van de leden te betrekken bij de vereniging.
Niemand heeft ooit rekening gehouden met een pandemie van deze omvang die
wereldwijd zorgt voor onconventionele maatregelen. Om die reden wijken ze af van
de statuten, maar komen wel tegemoet aan de basisprincipes van een vereniging.
Het bestuur van tHF heeft echter besloten om de jaarvergadering niet te laten
doorgaan. In de statuten (art. 13) staat: “Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen
drie maanden na afloop van het verenigingsjaar een ledenvergadering
(jaarvergadering) gehouden”. Dat biedt m.i. de mogelijkheid om, als het kan, deze
zomer alsnog een ledenvergadering te organiseren. Mijn vraag is of het bestuur mijn
opvatting deelt en de intentie heeft om deze zomer alsnog te proberen om een
ledenvergadering te organiseren om toch de leden te betrekken bij belangrijke
besluiten?

Antwoord: Ook wij hadden liever gezien dat we e.e.a. nader mondeling hadden
kunnen toelichten. Zoals gezegd zijn wij ook een praktisch bestuur. Net als vorig jaar,
hebben wij een zeer uitgebreide schriftelijke verantwoording afgelegd. Pas na de ALV
gaan wij over tot het innen van contributie. Als we dit zouden verschuiven tot na de
zomer dan zou er een disbalans ontstaan tussen de inkomsten en uitgaven. Dit achten
wij niet wenselijk.
3) Met betrekking tot de financiën heb ik enkele vragen:
- Uit de begroting van de Stichting voor 2021 blijkt dat een bedrag van € 52.000,wordt uit getrokken voor de inrichting van het Koningshuis. Dat is een heel groot
bedrag. Verreweg het grootste bedrag op de begroting. Graag zou ik zien dat het
bestuur de leden van de vereniging meer informatie geeft over de bestemming
van dit grote bedrag. Bent u met mij van mening dat over een dergelijke grote
uitgave de leden goed geïnformeerd dienen te worden?
Antwoord: Het bedrag van € 52.000,- is bestemd voor de inrichting van het
Koningshuis. Het betreft geld van de Stichting, niet van de Vereniging. Het gaat
om geld verkregen uit subsidies en schenkingen. Het betreft niet het geld van de
leden. Dit valt verder buiten de ALV.
-

Bij de inkomsten van de Vereniging staat dat in 2021 m.b.t. het boek
Zeevaartschool een opbrengst wordt verwacht van ‘slechts’ € 120,-. Dat zou
betekenen dat het bestuur verwacht dat ‘slechts’ 4 of 5 boeken verkocht worden
in het hele jaar 2021. Dat lijkt me heel weinig. Waarop is deze verwachting
gebaseerd?
Antwoord: Door gesloten verkooppunten en de grote belangstelling bij de
prestentatie van het boek, verwachten wij dat het boek over de Zeevaartschool
druppelsgewijs verkocht zal worden. Wij rekenen ons liever niet voortijdig rijk.

-

De vereniging ’tHF is de hoofdhuurder van het Koningshuis. Klopt het dat de
gemeente de huur van het koningshuis volledig zal factureren bij de gemeente?
Klopt het dat de (kale) huur die door de gemeente in rekening wordt gebracht €
8.000,-/jaar zal zijn?
Antwoord: De jaarlijkse huur van het Koningshuis zal € 8.400,- + indexatie gaan
bedragen. De gemeente factureert dit bedrag aan de Stichting. De huur- en
exploitatiekosten worden in een overeengekomen onderverdeling opgebracht
worden door de gebruikers van het huis. Voor de Vereniging bedraagt dit € 3.500,per jaar (+ jaarlijkse indexatie).

