Verslag van de virtuele vergadering d.d. 26 november 2020,
aanvang 20.00 uur.
Aanwezig: personen, waaronder:
- Bestuursleden virtueel: Aize, Geeske, Grietje, Pieter
- Raadsleden: Geen
- Notulist: Hester Visser
1. Opening
Aize opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij benoemt
dat door de coronaontwikkelingen de vergadering er anders uitziet dan we gewend zijn. De
vergadering werd uitgezonden via YouTube, om zo op een gepaste manier in
overeenstemming met te maatregelen de vergadering toch voort te kunnen zetten. Hierdoor
wordt de interactie op een andere manier ingericht, namelijk via een chat. Dit is niet in de
anonieme vorm, dus het is zichtbaar voor iedereen die virtueel aanwezig is. In overleg met
een jurist is er geconcludeerd dat de vergadering ook in de virtuele vorm mag gelden als
een officiële ledenvergadering.
2. Notulen 21 november 2019
De notulen zijn naar de huisadressen gestuurd. Hier zijn de leden mee akkoord gegaan.
3. Financieel jaarverslag van 2019
De kascommissie heeft het financiële verslag goedgekeurd.
4. Het jaar verslag van april 2019 t/m april 2020
Er zijn een aantal schriftelijke reacties ontvangen. Ieder lid zal een reactie ontvangen op de
gestelde vragen. Het jaarverslag is goedgekeurd door de leden.
5. Begroting 2021
De begroting is gebaseerd op zogeheten ‘nattevingerwerk’ wegens de huidige beperkingen
in de maatschappij. Hier zijn geen bezwaren op binnen gekomen en is daarmee
goedgekeurd.
6. Bestuursverkiezing
Renskje Hietkamp heeft aangegeven haar rol als bestuurslid te willen neerleggen. Aize
benoemt dat haar inbreng erg werd gewaardeerd. Ze zal jaarlijks verantwoordelijk blijven
voor de organisatie van de Himmeldei. Het bestuur is haar erg dankbaar voor haar scherpe
blik op de zaken en haar directe mening.
Jogchum Reitsma heeft meegedraaid als aspirant-bestuurslid en is tijdens de vergadering
benoemd als officieel bestuurslid.
Abel Kleefstra is momenteel aspirant bestuurslid en Aize hoopt dat hij volgend jaar een
stoel aan de tafel wil gaan innemen.
7. Voorstel wijziging statuten
In totaliteit hebben 192 leden voor de wijziging van de statuten gestemd. Er hebben 2 leden
tegen de wijziging van de statuten gestemd. Om de uitkomst te bekrachtigen diende 2/3
van de 650 leden een stem uit te brengen. Echter is het totaal uitgebrachte stemmen onder
het vereiste deel van 2/3 van de stemmen. Als gevolg betekent dit dat er nogmaals een

brief zal worden rondgestuurd met het verzoek om te stemmen en dit formulier in te
leveren. Tijdens de telling van deze stemronde dient 2/3 van de stemmen positief te zijn,
om te statuten te kunnen wijzigen.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen ontvangen vanuit de leden.
9. Afsluiting
Aize bedankt de aanwezigen voor het uitbrengen van de stemmen en het bijwonen van de
virtuele vergadering. Hij hoopt volgend jaar weer in de fysieke vorm de vergadering te laten
plaatsvinden.
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