
 

Datum:  14 juni 2021 
Onderwerp: Resultaten digitale ledenraadpleging 2021 
 
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 10 juni 2021 niet fysiek doorgaan. Daarop heeft het 
bestuur besloten de leden over een aantal verplichte zaken digitaal te raadplegen. Deze digitale 
raadpleging heeft plaatsgevonden van 3 tot en met 13 juni 2021. 44 leden hebben het stemformulier 
ingevuld. Hieronder de resultaten. 

 
Gaat u akkoord met het verslag van de ledenraadpleging 2020? 

 Ja 39  

 Nee 1  

 Geen oordeel 4  

 
Gaat u akkoord met het jaarverslag over 2020? 

 Ja 42  

 Nee 0  

 Geen oordeel 2  

 
Gaat u akkoord met de jaarcijfers 2020? 

 Ja 30  

 Nee 0  

 Geen oordeel 13  

 
Gaat u akkoord met de begroting 2021? 

 Ja 41  

 Nee 0  

 Geen oordeel 2  

 
  



 
Gaat u akkoord met het verslag van de Kascommissie over 2020 en verleent u daarmee het bestuur 
decharge voor de in 2020 gevoerde financiële administratie? 

 Ja 41  

 Nee 0  

 Geen oordeel 3  

 
Opmerkingen of vragen aan het bestuur 
 
12 antwoorden (letterlijke weergave) 

• Met grote dank voor de inzet in dit bijzondere jaar. Zonder mondkapje is het toch wel 
eenvoudiger. Hoop dat de najaarsvergadering weer vanouds gezellig is. 

• bedankt voor het afgelopen jaar en succes volgend jaar! 

• Goed werk die jullie verrichten!! 

• Hartelijk Dank voor alle energie die jullie besteden aan de HVHB. Ik waardeer het enorm! 

• Nieuw lid, vandaar mijn bescheiden geen oordeel 

• Complimenten aan bestuur en vrijwilligers 

• Helaas verlaat in één keer meer dan de helft van de bestuursleden onze vereniging. 
Onderzoek en terugkoppeling aan de leden is nmm noodzakelijk. 

• Met dank aan bestuur en overige vrijwilligers. 

• Veel dank aan aftredende leden bestuur! 

• Het verdient aanbeveling de rapportage over de financiën 2020 en de begroting 2021 qua 
vergelijking net wat anders te doen. 
Zo zou ik de resultatenrekening 2020 in elk geval vergelijken met de begroting 2020. En die 
voorzien van een toelichting daar waar er serieuze afwijkingen zijn tussen begroot en 
gerealiseerd. 
Hetzelfde geldt voor de begroting 2021 waarbij ik - naast de begroting 2020 - ook een 
vergelijking zou maken met resultaat 2020. Uiteraard ook hier een toelichting daar waar 
nodig. 

• Wat zijn er toch nog veel werkzaamheden verricht in het corona jaar. Dank daarvoor. We 
hopen dat we in 2021 weer volop kunnen genieten van de activiteiten. 

• De handtekeningen (…) op het verslag van de Kascommissie zijn nu zichtbaar voor iedereen. 
Ik vind het beter als die handtekeningen afgeplakt worden, want anders kan iedereen ze 
namaken. Dat afplakken zie je ook bij accountantsverklaringen e.d. 

 
 


