
 

   

    Uitnodiging ledenvergaderingen 
 

Zierikzee, 14 oktober 2020 
 
Beste leden, 
 
Per abuis ontbraken de convocaties van onze ledenvergaderingen in het laatst verschenen tijdschrift. 
Daarom ontvangt u de uitnodiging voor de al eerder aangekondigde ledenvergaderingen door middel  
van deze brief.  
Dat geeft ons wel de mogelijkheid in te spelen op de actualiteit. Het coronavirus heeft ons immers nog  
stevig in de greep. 
 
Als vereniging moeten wij voldoen aan de wettelijke vereisten en aan onze statutaire bepalingen en 
zullen daarom ondanks alle coronamaatregelen onze ledenvergaderingen moeten houden. Het liefst  
deden we dat zoals altijd met een fysieke bijeenkomst, maar het ziet er naar uit dat dat dit jaar maar  
zeer beperkt of zelfs niet meer mogelijk zal zijn. 
 
Daarom hebben we ervoor gekozen zowel de (uitgestelde) voorjaarsvergadering als de najaarsvergadering 
[in afgeslankte vorm met louter de noodzakelijke onderwerpen] door te laten gaan met inachtneming van 
de RIVM- richtlijnen en de Tijdelijke spoedwet corona.  
Afhankelijk van de op de vergaderdatum geldende richtlijnen zullen wij zo mogelijk een aantal leden 
kunnen toelaten op de vergaderlocatie waar het bestuur aanwezig is, maar overigens zullen de leden de 
algemene vergaderingen langs elektronische weg kunnen volgen. 
 
Uitnodiging 
Het bestuur van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland nodigt u uit voor onze twee 
ledenvergaderingen op: 

 
Vrijdag 30 oktober 2020 om 19.00 uur 

Agenda 
1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering d.d. 29 november 2019 
3. Mededelingen vanuit het bestuur 
4. Vaststellen financieel verslag 2019 
5. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming leden kascontrolecommissie  
 
Vrijdag 27 november 2020 om 19.00 uur 

Agenda 
1. Opening door de voorzitter 
2. Begroting 2021 
3. Vaststelling van de contributie 
4. Benoeming bestuursleden.  
     Het bestuur stelt kandidaten voor om te benoemen tot bestuurslid in de vacatures van Aize Meintema 
     en Kees Struijk. 

 
Alle vergaderstukken worden z.s.m. ter inzage op onze website www.stad-en-lande.nl geplaatst  
en zijn tevens op te vragen bij het secretariaat. 
 
Aanmelding is verplicht en is mogelijk tot 8 dagen voor elke vergadering via  
secretariaat@stad-en-lande.nl   
De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u de 
vergaderstukken en locatie per mail. 
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Tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering kunt u schriftelijk of per email vragen stellen via het 
secretariaat over de geagendeerde onderwerpen. Het bestuur zal deze vragen tijdens de vergadering zo 
mogelijk beantwoorden en opnemen in het verslag van de vergadering dat later op onze website  
http://www.stad-en-lande.nl wordt geplaatst. 
 
In tegenstelling tot het bericht in het tijdschrift is besloten de wijziging van de statuten en van het 
huishoudelijk reglement door te schuiven naar (fysieke) algemene ledenvergaderingen 2021. 
 
Contributie 
Door de invoering van een nieuw administratiesysteem kon de incassoronde en factuurverzending 
over de contributie 2019 pas afgelopen voorjaar plaatsvinden. 
Afgelopen september vond de contributie-inning voor 2020 plaats. Tevens bleken er nog wat kleine 
kinderziekten in te zitten die we nu hebben kunnen herstellen. Onze excuses voor de eventuele 
verwarring. 
Indien u de contributie 2020 nog niet heeft voldaan verzoeken wij u dat deze maand nog te doen.  
Alvast hartelijk dank. 
 
Emailadres 
Hebt u uw emailadres nog niet aan ons doorgegeven? Wij verzoeken u vriendelijk dit te doen zodat wij in 
de toekomst de contributienota digitaal aan u kunnen versturen. Dit bespaart de vereniging enorm veel 
kosten!   
Graag doorgeven via secretariaat@stad-en-lande.nl 
 
Tot slot 
Wij zijn blij dat we als vereniging ook in dit bijzondere jaar 3 tijdschriften hebben kunnen uitgeven. 
Tevens verschijnt onze Kroniek in november. Deze zal bij u thuis worden bezorgd. De commissies hebben 
hun werkzaamheden kunnen voortzetten. Helaas zijn geplande activiteiten zoals lezingen en excursies 
dit jaar niet doorgegaan, maar er worden volop plannen gemaakt voor volgend jaar.  
Wij danken u voor uw lidmaatschap van Stad en Lande en hopen u spoedig weer te kunnen ontmoeten. 
 
Blijf gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
 
 

Anita de Munnik, voorzitter                                           Joyce van Dijke-Vermeulen, secretaris  
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