UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
HELDERSE HISTORISCHE
VERENIGING (HHV)
25 oktober 2021

Geachte leden
Van harte nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering [ALV] op dinsdag
16 november 2021 in kerkgebouw ‘Morgenster’ aan de drs. F. Bijlweg 9, aanvang 19.30 uur.
De stukken voor de vergadering worden drie weken voor de vergadering op de website
geplaatst en worden als bijlage bij de (digitale) uitnodiging meegestuurd. Zie ook 1)
Ter informatie vooraf het volgende. Omdat in 2020 geen ALV is gehouden is een aantal voor dié
vergadering bedoelde documenten aan de agenda voor 16 november 2021 toegevoegd.
Wij moeten in verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus helaas een voorbehoud
maken wat betreft het doorgaan van de vergadering. De laatste informatie zal worden vermeld op de
website van de vereniging. De leden zullen worden geïnformeerd in het geval de vergadering onverhoopt - niet doorgaat.

AGENDA
Opening en welkom door de voorzitter en vaststelling van de agenda

(zie 1)

1) Algemene mededelingen, ingekomen stukken en actualiteiten
2) Notulen van de ALV van 19 november 2019 (NB: in 2020 is geen ALV gehouden) *
3) Jaarverslagen van de secretaris over de verenigingsjaren 2019-2020 en 2020-2021 *
4) Financiën
a) goedkeuring financiële jaarverslagen 2019-2020 en 2020-2021 *
b) verslagen kascommissie over 2019-2020 en 2020-2021 en decharge aan het bestuur *
c) vaststelling van de begroting voor het verenigingsjaar 2021-2022 *
d) benoemen (plaatsvervangend) lid kascommissie 2021-2022
Gaike Dalenoord treedt af, Gerrit Hamstra blijft aan en wil ook in 2022 aanblijven. Voorgesteld
wordt om Wil Sanders, die in 2019 is benoemd als vervangend lid, te benoemen tot lid en voorts
om een vervangend lid te benoemen.

5) a) Voorstel tot verbetering respectievelijk wijziging van de statuten (zie 2) en *
Om te voldoen aan gewijzigde voorwaarden van de ANBI-regeling (zie ook de jaarverslagen)
is het noodzakelijk de statuten op enkele punten te wijzigen en te verbeteren; de wijzigingen
hebben betrekking op de bestemming van het vermogen na opheffing van de HHV.
Van deze gelegenheid willen wij gebruik maken om de statuten ook op andere punten te
verbeteren respectievelijk te wijzigen, bijvoorbeeld over de procedure tot wijziging van de statuten,
over besluitvorming over zaken die niet op de agenda staan van een ledenvergadering.
Ten slotte is reden voor wijziging van de statuten een op 1 juli 2021 in werking getreden wet
die regels stelt voor het bestuur van (in dit geval) een vereniging (Wet Bestuur en Toezicht
rechtspersonen / WBTR). Het wijzigingsvoorstel is gepubliceerd op de website en is beschikbaar in
de zaal en bij de secretaris.

b)

benoeming leden van de continuïteitscommissie, als bedoeld in artikel 9 lid 10 van de
(nieuw voorgestelde) statuten

6) Voorstel tot het wijzigen van het huishoudelijk reglement

*

(aanpassing i.v.m. de wijziging van de statuten, de WBTR en enkele administratieve zaken)

z.o.z.

7) Mededelingen over gesprekken die gevoerd worden met de HVSG
Met de Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis worden gesprekken gevoerd over een
nauwere vorm van samenwerking tussen beide verenigingen en over de voorwaarden
waaronder die samenwerking (die mogelijk tot een fusie zal kunnen leiden) gestalte zou
kunnen krijgen.

PAUZE
8) Bestuurswijzigingen
Het bestuur heeft het besluit genomen het aantal bestuursleden geleidelijk te verminderen tot
het minimaal vereiste omvang. Hans Swagerman en Arie van der Ree hebben zich al eerder dit
verenigingsjaar uit het bestuur teruggetrokken en Liz van der Star heeft ook aangegeven haar
functie neer te leggen. Al eerder, in het voorjaar 2020, had Maarten Noot aangegeven zijn functie
om gezondheidsredenen neer te leggen. Tijdens het afgelopen verenigingsjaar heeft mevrouw
Cora van der Sel zich aangemeld als medewerker, waarbij zij tevens heeft aangegeven bereid te
zijn om zitting te nemen in het bestuur, wat op hoge prijs wordt gesteld.

a)
b)
c)

afgetreden c.q. aftredend, niet-herkiesbaar:
Maarten Noot, Arie van der Ree, Liz van der Star en Hans Swagerman
aftredend en herkiesbaar: Frans van de Wetering en Jaap Warbout
voorgesteld wordt mw. C. (Cora) van der Sel te benoemen als lid van het bestuur
Tegenkandidaten kunnen door ten minste vijf leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering
(dus tot 9 november 2021) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

d)

Afscheid bestuursleden

9) Rondvraag
10) Sluiting

Lezing door de heer ir. B. A. (Ben) Mooiman over het boek ‘Lust in het zeemansleven’
In 2005 werd in Den Helder gestart met het restaureren van het marineschip Bonaire. Toen begon ook
een zoektocht naar informatie over het schip en de bemanning. Er is veel bekend over de officieren aan
boord van zulke oude marineschepen, maar hoe was het leven
van de gewone matroos aan boord? Waarom kozen zo veel
jonge jongens voor zo’n hard bestaan in weer en wind? Welke
regels golden er aan boord, hoe hygiënisch waren de
hangmatten en wat hebben een secreet en een allemansend met
elkaar te maken? Deze en andere vragen en de antwoorden
daarop zijn voor dit boek verzameld door Ben Mooiman.
Door onvoorziene omstandigheden zal het boek helaas niet
eerder dan begin december beschikbaar zijn. Onder voorbehoud
dat er geen verdere tegenslagen zullen volgen, zal het boek op
zaterdag 4 december 2021 te koop zijn in de verenigingsruimte
in School 7 (open: 10.00 uur). Voor leden van de vereniging is de
prijs per boek 20 euro; in de boekhandel (Bruna) zal het boek
voor 25 euro verkrijgbaar zijn.
Tijdens de ledenvergadering ligt er een intekenlijst.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de HHV
 Alle genoemde verslagen en stukken staan op de website www.heldersehistorischevereniging.nl,
onder ‘nieuws’ en onder ‘bestuurszaken’. De stukken zijn ook in de zaal aanwezig. Bij verzending
van de uitnodiging per e-mail zijn deze stukken bijgevoegd.
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) Voorstellen van leden om te behandelen op de vergadering dienen minimaal één week voor de
vergadering schriftelijk (of per e-mail aan: leden.hhv@gmail.com) bij het bestuur te zijn ingediend.

2

) In verband met de voorgestelde statutenwijziging is een uitnodiging en agenda voor de extra
ledenvergadering, op 30 november 2021 in Zaal 7 van School 7, om praktische redenen al
bijgevoegd. Verwezen wordt naar de toelichting op de procedure in die uitnodiging.

