
 
 

Uitnodiging Algemene Leden vergadering 
 
 
Datum : 6 september 2021   
Plaats : Het Arsenaal, Buitenhaven 11 te Nieuwpoort 
Tijd  : 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
 
 
In de afgelopen 1½ jaar werden de mogelijkheden om samen te komen beperkt  door 
het Corona-virus. We weten niet hoe dit zal zijn op 6 september. Om op de dan 
geldende situatie in te kunnen spelen vragen wij u zich voor 6 september aan te 
melden als u de vergadering wilt bijwonen. Bij voorkeur per mail naar 
administratie@historischekringnieuwpoort.nl 
 
 
Agenda 

1 Welkom en opening 

2 Vaststelling agenda 

3 Mededelingen 

4 Notulen extra Algemene Ledenvergadering 28 januari 2020 * 

5 Notulen Algemene Ledenvergadering 26 maart 2019 * 

6 Jaarverslag 2019 *      

7 Financieel jaarverslag 2019  *  

8 Jaarverslag 2020 *     

9 Financieel jaarverslag 2020  * 

10 Verslag kascontrolecommissie 2019 en 2020   

11 Decharge penningmeester/bestuur 

12 Vaststelling contributie  

De portokosten voor leden buiten ons werkgebied zijn niet meer 

kostendekkend. Voorgesteld wordt deze porto te verhogen van € 7,50 naar 

€ 9,00. 

13 Begroting 2021 *                            

14 Voorstel herschikking reserves * 

Een voorstel tot herschikking van de reserves is bij de stukken gevoegd 



15 Bestuurlijke wijzigingen: 

 Aftredend en niet verkiesbaar: Kees van der Zwart 
 Voorstel benoeming Annie Slob en Matzy van Harten 

 
 

16 Bespreekpunten: 
 

a. Vaststellen statuten Historische Kring * 
In verband met invoering van de Wet Bestuur en toezicht 
Rechtspersonen m.i.v. 1 juli 2021 is het nodig om de statuten te 
herzien. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, 
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van 
posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en 
stichtingen schaden. 

b. Vaststellen Huishoudelijk reglement Historische Kring * 
Door de nieuwe statuten kunnen veel passages met betrekking 
tot de bestuursfuncties worden geschrapt in het huishoudelijk 
reglement omdat deze nu in de statuten zijn geregeld. 

c. Vaststellen Beleidsplan Historische Kring 2020 -2025 * 
Het was de bedoeling het beleidsplan in 2020 vast te stellen. 
Vanwege de Corona-beperkingen konden we geen 
ledenvergadering houden. Het beleidsplan is daarna niet meer 
bijgesteld. 

d. Kennismaken bestuur Stichting Stadsboerderij Vredebest 
e. Statuten Stichting Stadsboerderij  Vredebest *    
f. Besluit overdracht Stadsboerderij Vredebest aan de Stichting * 

De statuten van de stichting zijn in goed overleg met de HKN tot 
stand gekomen en adviseert u te besluiten tot overdracht van de 
boerderij aan de stichting. Het bestuur van de HKN heeft er 
vertrouwen in dat het stichtingsbestuur er alles aan zal doen om 
het gedachtegoed van Willem en Rozien te bewaken.. 

g. Verbouwing Stadhuis en inrichting Museum Nieuwpoort 
 

17 Rondvraag 

18 Sluiting 

 
 
Vanaf 23 augustus kunt u de stukken aangegeven met * inzien op onze 
website: https://historischekringnieuwpoort.nl 
 
Als u geen mogelijkheid hebt om via de website te raadplegen dan kunt u  
contact opnemen met Adrie den Hartog 06 46884502 
 


