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Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Vergadering van Leden die gehouden zal worden 

op vrijdag 24 juni aanstaande om 11:00 uur in de LocHal, locatie Seats2meet, Burgemeester 

Brokxlaan 1000, Tilburg (Spoorzone). De zaal is gelegen vlak bij het station. 
 

De stukken voor deze vergadering zijn te raadplegen op www.heemschut.nl; diegenen die een 
geprinte versie willen ontvangen kunnen contact opnemen met het landelijk bureau. 

 

Agenda Algemene Vergadering van Leden Bond Heemschut, d.d. 24 juni 2022 
 

1.  Opening en vaststelling van de agenda 
 

2.  Mededelingen 
 Terugblik op de viering van het 111-jarig bestaan van de vereniging. 
  

3.  Ingekomen stukken 
 Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
4.  Verslag van de Algemene Vergadering van Leden van 25 juni 2021  BIJLAGE  

Ter vaststelling.  
 
5.  Jaarverslag 2021         BIJLAGE  

Ter vaststelling. Toelichting door directeur Karel Loeff. 
  

6.  Verslag van de Raad van Toezicht      

 
7. Jaarrekening 2021       BIJLAGE  

Ter vaststelling is de jaarrekening van de Bond Heemschut.  
De accountantsverklaring op de jaarrekening is tevens bijgevoegd ter informatie.  

 
8. Decharge van het bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid.  

 
  9.    Fusie van de Vereniging Heemschut Hulpfonds met Erfgoedvereniging  

Bond Heemschut, aanvulling statuten Bond Heemschut en machtiging  

tot notariële afronding.       BIJLAGEN 
 

Voorgesteld wordt dat het Hulpfonds en de Bond een juridische fusie aangaan  
overeenkomstig het bijgaande fusievoorstel met toelichting. Daardoor verkrijgt  
de Bond het gehele vermogen van Hulpfonds, dat ophoudt te bestaan.  
Bijgaand tevens tussentijdse jaarrekeningen per 1 januari 2022 van Bond en Hulpfonds. 
     
Het voorstel omvat de aanvulling van de statuten van Bond met een zogenaamde 
‘vermogensklem’ (artikel 23), overeenkomstig bijgaande concept-akte van  
statutenwijziging.  
 
Voormelde bijlagen liggen vanaf heden tot na afloop van de dag der algemene  
vergadering van leden ter inzage op het kantoor van Bond, te weten Nieuwezijds  
Kolk 28 te Amsterdam. Het voorstel omvat voorts de machtiging van de  
bestuurders en het notariskantoor om tot notariële afronding te komen. 
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10 Vaststelling extract-notulen voortkomend uit agendapunt 9. 

 
11. Jaarplan 2022         BIJLAGE  

Ter instemming.  
    

12.  Begroting 2022        BIJLAGE  

Ter instemming.   
 

  13.  Benoemingen, aftreden, herbenoemingen 
Afgetreden is: de heer John van Duren als lid van de RvT namens de commissie Gelderland. 
 

Voorgesteld worden volgens artikel 8 lid 7 van de statuten, als lid van de Raad van Toezicht  
te benoemen: de heer Gerrit Lebbink namens de commissie Gelderland. 

 
 Voorgesteld wordt ingevolge artikel 8 lid 7 van de statuten Eefje van Duin, Arjen Drijgers  

en Peter Schat her te benoemen als leden van de Raad van toezicht. Dit naar aanleiding  
van het verstrijken van hun benoemingstermijn. 

   
14. Uitreiking erespelden 
 

15. Rondvraag  
 

16. Sluiting  

 
 

Namens het bestuur,  
 

 
 

Henk Dirkx, secretaris 

 
 
 


