Procedure Coronamaatregelen Algemene Ledenvergadering
Den Helder, november 2021
Aan alle leden van de Helderse Historische Vereniging
Geachte dames en heren, leden HHV,
Het bestuur HHV hecht er sterk aan om de geplande ALV HHV op 16 november aanstaande door te
laten gaan. Dit vanzelfsprekend onder voorbehoud van de besluiten aangaande Coronamaatregelen
die het demissionair kabinet aan ons zal mededelen in de persconferentie van vrijdag 12 november
aanstaande.
Ten behoeve van ons aller veiligheid conformeert het bestuur zich aan en hanteert de regels en
richtlijnen van het RIVM zoals aan ons in de persconferenties van het demissionaire kabinet worden
medegedeeld. In dat kader wil het bestuur HHV u met dit schrijven graag informeren over de te
volgen procedure in verband met Coronamaatregelen tijdens de ALV HHV
1. De Toegang ( onderstaande geldt eveneens voor eventuele begeleiders)
Toegang tot de ALV verkrijgt u:
na het laten scannen van uw QR code of het tonen/ laten scannen van het bewijs van, een
negatieve PCR test.
Het scannen/ controleren wordt aan de ingang uitgevoerd door Jaap Warbout en Cora van
der Sel
Nadat de controle naar tevredenheid is uitgevoerd noteert Ab van der Walle uw aanwezigheid op de
presentielijst.
2. Zitplaatsen/mondkapje.
Vervolgens kunt u een zitplaats in de zaal in de Morgenster uitzoeken. Het bestuur beveelt u sterk
aan om de 1,5 meter afstand bij het zitting nemen in acht te nemen. Nico Bais is aanwezig om e.e.a.
indien nodig in goede banen te leiden Gedurende verplaatsingen is het dragen van een mondkapje
verplicht. Eenmaal gezeten is het dragen mondkapje niet meer verplicht.
3. Koffie en thee zijn bij binnenkomst verkrijgbaar, de deelnemers wordt verzocht om hun
kopje mee te nemen naar hun zitplaats. De voorzitter zal bij aanvang van de bijeenkomst
nadere mededeling doen over het verkrijgen van koffie en thee in de pauze.

Mocht in de persconferentie van vrijdag 12 november het kabinet overgaan tot additionele
maatregelen dan zal dat uiteraard invloed moeten hebben op de procedure zoals hierboven
weergegeven.
Indien het kabinet besluit tot het overgaan tot maatregelen in relatie tot zeer beperkte
groepsgrootte en/of een lockdown dan zal ook de ALV geen doorgang kunnen vinden.
Ingeval van afgelasting van de ALV verzoekt het bestuur u dringend om aan de hand van de
verstrekte vergaderstukken statuten/huishoudelijk reglement ( desgewenst ook in te zien in het
verenigingsgebouw van de HHV) in een reactie aan het bestuur HHV voor 1 december aanstaande.
aan te geven indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde statuten en/of huishoudelijk reglement.
De wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement hebben voornamelijk betrekking op
wijzigen in relatie tot het behoud van onze ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en om te
voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR).
Indien de Algemene Ledenvergadering niet kan doorgaan, wordt dat bekend gesteld op onze website
www.heldersehistorischevereniging.nl, en op de sociale media (facebook). Ik adviseer u om zich
hieromtrent tijdig te (laten) informeren.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd over de procedure Coronamaatregelen
ALV HHV,
met vriendelijke groet,
Frans van de Wetering
Voorzitter HHV

