Krimpen aan den IJssel, december 2021
Geachte lid van onze Historische Kring,
De ledenvergadering die in november stond gepland kon ook dit jaar fysiek geen doorgang
als gevolg van de Covid19-omstandigheden. We willen uw en onze gezondheid niet onnodig
in gevaar brengen.
Tegelijkertijd zitten we niet stil en moet een aantal formele zaken wèl worden vastgesteld
en willen we een aantal zaken aan u voorleggen.
Op de achterzijde van deze brief treft u daarom een stemformulier aan. Wij vragen u
vriendelijk maar nadrukkelijk dit in te willen vullen en voor 24 december 2021 aan ons te
retourneren via bijgevoegde antwoordenveloppe of af te geven op Parkhof 7 te Krimpen
aan den IJssel.
Wat vragen wij van u:
1. Uw keuze voor een (1) bestuursposities (vacature Gerda van Beek-Bos);
2. Uw reactie op het schriftelijke jaarverslag 2020 (reeds in uw bezit);
3. Uw reactie op het financiele jaarverslag 2020 (ook reeds in uw bezit);
4. Uw reactie op de statutenwijziging (gewijzigde statuten zijn reeds in uw bezit) *.
*Er is 1 wijziging op de reeds toegezonden statuten. Deze wijziging is nodig om ook
lidmaatschap te kunnen verlenen aan hen die niet in Krimpen aan den IJssel wonen of
gewoond hebben. Daarom luidt het artikel 6 lid 3 nu als volgt (wijziging gearceerd):
“Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die woonachtig of gevestigd zijn in
Krimpen aan den IJssel alsmede oudingezetenen en zij die zich verbonden weten aan Krimpen aan den
IJssel. Over de toetreding van gewone leden beslist het bestuur in hoogste ressort, bij welk bestuur ook de
aanmelding als zodanig moet geschieden”.

Dit alles completeert u door:
a. Uw naam in te vullen;
b. Uw adres te vermelden; en
c. Uw handtekening te plaatsen.
Mocht u de stukken niet meer hebben, dan kunt u deze tijdelijk ook vinden op
www.historischekringkrimpenaandenijssel.nl Wij komen in het eerstvolgende ‘Van Yssel tot
IJssel’ terug op de uitslag.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Wij wensen u goede kerstdagen, een fijne
jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2022 toe!
Hartelijke groet,
Het bestuur van Historische Kring Krimpen aan den IJssel

STEMFORMULIER 2021
Dit stemformulier vervangt de stemmingen op de jaarvergadering
die vanwege Corona dit jaar geen doorgang kan vinden.
Voor de navolgende zaken vragen wij u uw stem uit te brengen en dit formulier middels bijgaande
retourenveloppe aan ons te retourneren.

Uw naam
Uw adres

:
:

______

_____________________

Voorletter(s)

Achternaam

_______________________________
Handtekening

Bestuursverkiezing (enkelvoudige voordracht)
1. Vacature Gerda Van Beek-Bos, afgetreden, derhalve niet herkiesbaar
Voor
Tegen
Blanco

☐
☐
☐

Ik stem in met het jaarverslag 2020

Ja
Nee

☐
☐

Eventuele vragen / opmerkingen (evt. op extra blad)

_____________________________________

Mevrouw Ellen Portasse-Bommeljé

Jaarverslag 2020 (reeds toegezonden)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Financieel jaarverslag 2020 (reeds toegezonden)
☐
☐

Ik stem in met het financieel jaarverslag 2020

Ja
Nee

Eventuele vragen / opmerkingen (evt. op extra blad)

_____________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Statutenwijziging 2021 (reeds toegezonden), inclusief wijziging artikel 6 lid 3)
☐
☐

Ik stem in met het jaarverslag 2020

Ja
Nee

Eventuele vragen / opmerkingen (evt. op extra blad)

_____________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

