
 

       Verslag algemene ledenvergadering 2021 

 

Het bestuur heeft besloten om de ledenvergadering in 2021 schriftelijk af te handelen, omdat het 
door de Coronamaatregelen onduidelijk was wanneer het weer mogelijk zou zijn om met veel 
mensen bij elkaar te komen. 
 
In de eerste ronde zijn alle stukken per mail rondgestuurd naar de leden:  
Conceptverslag Algemene ledenvergadering 3 maart 2020  
Jaarverslag 2020  
Financieel jaarverslag 2020 en het verslag kascommissie  
Jaarplan 2021 
 
In de tweede ronde zijn de vragen en opmerkingen op de stukken beantwoord en is de leden 
gevraagd om in te stemmen met voorstellen van het bestuur.  
 
Reactie op vragen en opmerkingen 
Marianne Laurijssens merkte terecht op dat in de mail een onjuist emailadres vermeld stond, dit 
moet zijn secretarisgoudencirkelbreda@gmail.com  
Eric Wehrmeijer zag dat de totaaltelling van de passiva niet klopt, waardoor het eigen vermogen 
optisch € 30,- te hoog was. Op basis hiervan heeft een correctie plaatsgevonden op de cijfers. 
Frans van Hoogenhuyze maakte een opmerking over de bestuurskosten, vanuit de veronderstelling 
dat er meerdere bestuursetentjes zijn geweest. Het bestuur heeft jaarlijks 1 etentje op kosten van De 
Gouden Cirkel en verwijst  ook naar de notulen van de jaarvergadering van 2 maart 2020, waarmee 
de leden hebben ingestemd. ‘De bestuurskosten zijn omhooggegaan omdat het bestuur is uitgebreid 
en actiever is. De bestuursleden doen de werkzaamheden belangeloos, tot nu toe werden bijna alle 
kosten gedragen door de bestuursleden zelf, bv. drankjes bij de bestuursvergaderingen (behalve het 
eerste drankje), als ook bestuurs-etentjes en een kerstattentie. Nu er meer ruimte is worden deze 
kosten door de vereniging betaald. Het beleid is om sober te zijn.’ 
Verder stelt Frans van Hoogenhuyze de vraag of het correct is dat in het financieel verslag het 
overzicht van de jaarcijfers 2020 én budgettering 2021 ontbreekt. De toegestuurde cijfers omvatten 
de begroting 2021 en een staat van baten en lasten over 2020. De baten en lasten zijn niet verder 
uitgesplitst. Deze cijfers zijn wel betrokken bij de beoordeling door de kascommissie. 
 
Voorstellen ter besluitvorming 
Het bestuur vroeg de leden in te stemmen met: 
Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering van 2 maart 2020 
Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2020, en daarmee het verlenen van decharge 
aan het bestuur. 
Goedkeuring van de begroting en de planning voor het jaar 2021 
Benoeming van Patrick Zuijderwijk en Annelies Hendrikse tot lid van de kascommissie 
Herbenoeming van Marijke van der Putten tot voorzitter, op bindende voordracht van het bestuur 
Herbenoeming van Jan de Bakker tot lid van het bestuur, op voordracht van het bestuur 
Ongewijzigd vaststellen van de contributie op € 30 per lidmaatschap. 
 
De leden zijn unaniem akkoord gegaan met deze voorstellen. 
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