
 

Datum:  21 november 2020 
Onderwerp: Resultaten digitale ledenraadpleging 
 
Van:  Pim Prins, Communicatie en PR 
Aan:  Bestuur Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek  
 

 
 
Vanwege de coronamaatregelen kon de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek, die gepland stond voor 12 november 2020 niet fysiek doorgaan. Daarop 
heeft het bestuur besloten de leden over een aantal verplichte zaken digitaal te raadplegen. Deze 
digitale raadpleging heeft plaatsgevonden van 5 tot en met 20 november. 33 leden hebben het 
stemformulier ingevuld. Hieronder een samenvatting van de resultaten. 
 

 
Gaat u akkoord met het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2019? 

 Ja 30  

 Nee 0  

 Geen oordeel 3  

 
Gaat u akkoord met het jaarverslag over 2019? 

 Ja 32  

 Nee 0  

 Geen oordeel 1  

 
Gaat u akkoord met de jaarcijfers 2019? 

 Ja 30  

 Nee 0  

 Geen oordeel 3  

 
Gaat u akkoord met de begroting 2020? 

 Ja 31  

 Nee 0  

 Geen oordeel 2  

 
  



 
Gaat u akkoord met de herbenoeming van Jaap van Donge als lid van de Kascommissie? 

 Ja 33  

 Nee 0  

 Geen oordeel 0  

 
Gaat u akkoord met de benoeming van Marc de Bruijn als lid van de Kascommissie? 

 Ja 31  

 Nee 0  

 Geen oordeel 2  

 
Gaat u akkoord met de benoeming van Pim Prins als bestuurslid Communicatie en PR? 

 Ja 33  

 Nee 0  

 Geen oordeel 0  

 
Heeft vragen of opmerkingen in het kader van deze algemene ledenraadpleging? 
13 antwoorden (letterlijke weergave) 

 Ga zo door 
 veel succes met de digitale vergadering. 
 Veel succes met alles 
 Met dank voor alle positieve inzet!!!! 
 hopelijk volgend jaar weer een echte "vergadering" 
 Veel waardering voor mooie Nieuwsbrieven en nu weer dit handige stembiljet, waardoor de 

leden toch bij de HVHB betrokken blijven. 
 Succes met deze opzet. Is helder en onder deze omstandigheden het beste. Goed gedaan. 
 Compliment voor het vele werk van de diverse commissies. 
 Jammer, maar prima zo 
 Ik wens de heren de Bruijn en Prins veel succes bij hun werk 
 Vier opmerkingen: 1. In de begroting lijkt € 20.000 voor HeerlijkHeden mij vrij fors. 2. Leden 

Kascommissie worden niet voorgedragen door het bestuur, maar door de ledenvergadering. 
Dat het dit keer allemaal anders gaat, begrijp ik, maar de formulering in de Nieuwsbrief is 
niet correcht. Vandaar mijn antwoord 'geen oordeel'. 3. In vraag 10 staat een tikfout. Tussen 
'Heeft' en 'vragen' ontbreekt het woordje 'u'. 4. Goed dat de leden op deze manier (via dit 
formulier) geraadpleegd worden. 

 Inhoud prima, vorm hopelijk eenmalig 
 De laatste uitgave, najaar 2020, van Heerlijkheden is door een vrijwilliger van HVHB bezorgt 

en niet via de post verstuurd. Ga zo door, scheelt heleboel geld aan portokosten. 
 

 
Hoe beoordeelt u dit stemformulier? 
31 antwoorden 

 Gemiddelde beoordeling: 4.77 (schaal van 5) 
 


