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Saskia de Vreugd <sinistias@gmail.com>

Informatie-mail HTV Bouwlust 2021 - nummer 3

HTV Bouwlust <htvbouwlust@live.nl> Thu, Jun 3, 2021 at 8:00 PM
To: HTV Bouwlust <htvbouwlust@live.nl>

Beste leden,

 

Graag willen wij jullie langs deze weg informeren over de volgende onderwerpen:
Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen per 1 juli a.s.
Belangrijk om onze informatie te lezen
Stand van zaken Zoutman
Verruiming Opening Praathuis
Herhaalde oproep controle telefoonnummers / calamiteitennummer
Jaarlijkse barbecue misschien mogelijk
Bestuursvergaderingen

 

Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen per 1 juli a.s.

De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen. Op 1 juli
2021 moet eraan zijn voldaan, binnen 5 jaar moet het zijn verwerkt in de statuten. Als Bestuur van HTV Bouwlust
nemen wij deze wet uiterst serieus. Het is belangrijk, want niet voldoen aan de WBTR kan persoonlijke gevolgen
hebben voor (toekomstige) bestuursleden. Gelukkig is er een uitgebreid Stappenplan, dat ons door alle
hoofdstukken heen leidt. Wij hopen voor half juni a.s. het gehele stappenplan te hebben doorlopen en zullen het
dan in het bezit stellen van de leden om er kennis van te nemen.

 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat over:

-              Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders (vrijwilligers).

-              De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders (vrijwilligers).

-              Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.

-              Regels omtrent belangenverstrengeling.

-              Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Ook op het gebied van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) dient e.e.a. te worden
aangescherpt en ook daarvoor zal een Stappenplan ons door de te ondernemen acties heen leiden.

 

Belangrijk om onze informatie te lezen

Wij kunnen niet genoeg benadrukken, dat het belangrijk is om onze bestuurlijke informatie goed te lezen. De Wet,
die per 1 juli a.s. ingaat vereist dat wij de leden goed informeren. Wij merken in de praktijk wel, dat onze informatie
niet door iedereen wordt gelezen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om onze informatie (hetzij via de mail
hetzij via de Nieuwsbrief)  ter harte te nemen. Ook ligt in het Praathuis een Informatiemapje, waarin de
mailberichten zijn opgenomen. We hopen van harte, dat u het belang er van inziet om kennis te nemen van onze
informatie. Indien er vragen of opmerkingen zijn kunt u altijd een bestuurslid benaderen.
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Stand van zaken Zoutman

De Algemene Commissievergadering die 9 juni a.s. zou plaatsvinden is uitgesteld tot 15 september a.s.
(besluitvormend). Ons verzet heeft er in ieder geval toe geleid, dat het geen gelopen race is, mede dankzij de
steun van een flink aantal politieke partijen. We blijven alert en gaan er vanuit dat de gemeente (Wethouder Knol)
ons tijdig zal betrekken bij de verdere ontwikkelingen.

 

Verruiming opening Praathuis

Als de voorgenomen versoepelingen daadwerkelijk per 5 juni a.s. doorgaan, dan vinden wij het als Bestuur
verantwoord (na overleg met de beheerder) om ook weer personen plaatst te laten nemen IN het Praathuis.
Voorwaarden: Maximaal 6 personen, 1,5 meter afstand, looproute volgen en lijst invullen. Het staat u om
persoonlijke redenen natuurlijk vrij om van deze gelegenheid geen gebruik te maken.

 

Herhaalde oproep controle telefoonnummers / calamiteitennummer

Op onze oproep om een calamiteitennummer op te geven, waarop we – in geval van nood – iemand uit uw
familie- of kennissenkring kunnen benaderen hebben slechts twee leden gereageerd. Dit heeft ons heel erg
verbaasd. Het is natuurlijk uw eigen keuze in deze, maar er kan altijd iets ernstigs gebeuren op de vereniging en
dan is het wel fijn als we naast het alarmnummer 112 – ook iemand anders kunnen verwittigen. U kunt uw
gegevens nog steeds mailen naar htvbouwlust@live.nl.

 

Jaarlijkse barbecue misschien mogelijk

Zou het er dan toch weer een keer van komen om dit jaar de jaarlijkse barbecue te organiseren? Wij hebben een
aantal leden, waaronder Ton Slappendel en Peter Perdijk gevraagd met ons mee te denken om deze activiteit
mogelijk te maken. Natuurlijk rekening houdend met eventuele voorschriften in het kader van Corona. De
komende periode gaan we dit verder bespreken. Gedacht wordt aan zaterdag 28 augustus a.s. als mogelijke
datum. Zodra er meer bekend is, laten we het weten.

 

Bestuursvergaderingen

Het Bestuur vergadert voortaan maandelijks en wel op de eerste dinsdag van de maand. Wij denken dat we
daarmee de vergadertijd kunnen beperken en de leden ook sneller kunnen informeren over diverse onderwerpen.
Dat betekent dat het halfuur spreekuur voorafgaand dan ook plaatsvindt op de eerste dinsdag van de maand. Wel
belangrijk om tijdig aan te geven als u gebruik wilt maken van het spreekuur (htvbouwlust@live.nl).

 

Wij gaan er vanuit jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

Joris van  Herk

Saskia de Vreugd

Hannah ten Brink

Cor van Blotenburg

Ruud Baardolf
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