
Bericht aan leden 19 mei 2020

Beste leden en relaties, 

 
Hierbij bericht ik u het volgende.
 
Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden rondom het coronavirus 
heeft het bestuur - in afwijking van art. 5.1 HHR -  besloten om in 
2020 geen ALV te organiseren. Het bestuur acht voor de komende tijd de 
gezondheidsrisico's te groot. En in het najaar organiseren heeft weinig zin, 
want dan staat het volgende jaar alweer voor de deur. Een digitale opzet is 
overwogen echter dat kost het bestuur onevenredig veel tijd en moeite om te 
organiseren zeker in verhouding tot de beperkte opkomst doorgaans. 
 
Teneinde alsnog zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de 
verplichtingen die volgen uit het HHR en de statuten heeft het bestuur 
het volgende besloten:
 
1) Het bestuur vraagt de leden om akkoord te gaan met de benoeming van 
Marianne van de Weerd tot algemeen bestuurslid. Indien u hiertegen een 
gemotiveerd bezwaar heeft dan kunt u dat met redenen omkleed uiterlijk t/m 
31 mei kenbaar maken bij ondergetekende. Bij geen bezwaren zal de 
benoeming per 1 juni geëffectueerd worden.
 
2) Het bestuur zal relevante (financiële) stukken binnenkort per e-mail naar u 
sturen. Wij doen nog een poging om ook tot een inhoudelijk Jaarverslag te 
komen maar wegens gebrek aan een secretaris is het helaas niet zeker of dat 
gaat lukken. 
 
3) Het Naerdincklant Meerjarenplan, richtinggevend voor onze vereniging voor 
de periode 2020-2022, ontvangt u bij deze e-mail.  
 
Voorts deelt het bestuur u nog het volgende mee:
 
4) Voor het tweede deel van de ALV was voorzien in een presentatie over het 
project "Erfgoed gezocht" door Anton Cruysheer. Het bestuur heeft gevraagd of
het mogelijk is om als substituut in een promotiefilmpje te voorzien. Als dat 
gaat lukken dan ontvangt u het zodra het gereed is. 
 
5) Lezing 16 september: deze zal doorgaan als 1,5 m-lezing met maximaal 15 
personen in de Infoschuur. De mogelijkheid van een livestream of .mp4 wordt 
onderzocht. 
 
6) Het bestuur is voornemens om een kandidaat te benoemen in de rol van 
coördinator Educatie. De komende weken staat er  nog overleg gepland over 
de concrete invulling & taken die bij deze rol horen, waarna het bestuur naar 
verwachting eind juni tot benoeming zal overgaan. U wordt daar te zijner 
tijd nog over geïnformeerd.  
 



Rest mij nog om u mede te delen dat ik het buitengewoon treurig vind dat we 
als bestuur hebben moeten besluiten om de ALV te schrappen; maar gezien de
enorme impact van het coronavirus op de samenleving in combinatie met de 
eerder genoemde overwegingen is het voor dit moment de meest voor de hand
liggende keuze.  
 
Wij rekenen op uw begrip hiervoor. Indien u naar aanleiding van deze mail nog 
vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met ondergetekende.
 
Met vriendelijke groeten,

-- 
Bestuur AWN Naerdincklant
Drs. Sander Koopman, voorzitter 
Oude Amersfoortseweg 140
1212 AJ HILVERSUM

Addendum 3 juni 2020

Beste leden en relaties,

In een eerder schrijven hebben we Marianne van de Weerd bij de leden 
voorgedragen als Algemeen bestuurslid. Daar zijn geen bezwaren op gekomen.
 
Hierbij bevestig ik dan ook dat Marianne van de Weerd per 1 juni 2020 
is benoemd tot Algemeen bestuurslid van AWN Naerdincklant. 
 
Eventuele specifieke aandachtsgebieden of portefeuilles voor haar rol zullen we
de komende tijd in het bestuur bespreken, en indien nodig wordt u  hiervan te 
zijner tijd nog op de hoogte gebracht. 
 
Met vriendelijke groeten,

-- 
Drs. Sander Koopman
AWN Naerdincklant, voorzitter 
Stichting Tussen Vecht & Eem, redacteur Archeologie
Oude Amersfoortseweg 140
1212 AJ HILVERSUM


