Aankondiging en uitnodiging extra algemene ledenvergadering van
vereniging Heurns Belang
Op 17 december aanstaande is er een extra ledenvergadering van Heurns Belang met als
hoofdonderwerpen het voorstel tot statutenwijziging van vereniging Heurns Belang waarover de leden
een besluit nemen en het verzoek het bestuur te machtigen een pachtovereenkomst aan te gaan met de
gemeente voor gebruik van het Heurns Veld.
Naast de stemming over het voorstel tot statutenwijziging en de machtiging informeert het bestuur de leden
van Heurns Belang over de stand van zaken en vooruitzichten met betrekking tot de herinrichting van het
Heurns Veld.
De leden van Heurns Belang hebben in de jaarvergadering van 9 mei 2019 het bestuur gevraagd de
gepresenteerde plannen voor herinrichting van het Heurns Veld te realiseren. Voor realisatie is het
noodzakelijk om subsidies en donaties aan te vragen bij gemeente, provincie en fondsen. Drie van de vier
aanvragen zijn inmiddels ingediend en inmiddels is de eerste donatie toegekend. Één van de voorwaarden
die wordt gesteld is dat vereniging Heurns Belang door de belastingdienst wordt beschouwd als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Volgens de belastingdienst voldoet Heurns Belang aan alle
voorwaarden met uitzondering van onze statuten. In die statuten moet namelijk nadrukkelijk opgenomen
worden wat gebeurt met geld dat over is wanneer Heurns Belang ooit stopt met haar activiteiten. Dat moet
dan besteed worden volgens de doelstellingen van Heurns Belang door een organisatie die ook van de
belasting dienst het keurmerk ANBI heeft gekregen. Dat is de hoofdreden om de statuten van vereniging
Heurns Belang aan te passen. Het te wijzigen artikel is artikel 22, lid 5.
Nu de statuten worden aangepast, hebben we de notaris gevraagd om overal waar hij of hem of zijn staat dit
te wijzigen in hij/zij of hem/haar of zijn/haar. Ook hebben we in artikel 8 lid 1 het woord subsidies als
mogelijke geldbron toegevoegd. Bij artikel 9 is in de huidige statuten abusievelijk sprake van twee leden die
beide met een 4 zijn genummerd. Dat foutje wordt in de bijgestelde statuten hersteld.
Voor het overige blijft de inhoud van de nieuwe statuten ongewijzigd.
De belastingdienst heeft ons tot 3 januari 2020 de gelegenheid gegeven de statuten aan te passen. Na die
datum dienen we de aanvraag opnieuw te doen. Om dat te voorkomen, heeft het bestuur gekozen voor een
tussentijdse, extra ledenvergadering. De tekst van de nieuwe statuten en de tekst van de oude statuten ligt
tot de vergadering van 17 december aanstaande ter inzage op de volgende adressen: Bennie Bruggink,
Keizerweg 2B, 7095 AX of bij Matthijs Almekinders, Spekkendijk 27, 7095 CE of bij Henk Lammers,
Kamerstraat 5, 7095 AN (allemaal in De Heurne).
De nieuwe statuten zijn ook geplaatst op de website van Heurns Belang: www.heurnsbelang.nl
Zie onder het kopje Info en vervolgens Statuten
Het bestuur van Heurns Belang adviseert unaniem de leden van Heurns Belang in te stemmen met de
voorgenomen statutenwijziging.
De gemeente is bereid om het Heurns Veld voor lange tijd te verpachten aan Heurns Belang zodat we
langdurig zekerheid hebben dat we het veld kunnen blijven gebruiken voor de nieuwe plannen. De jaarlijkse
pacht bedraagt € 1,00. Voor het aangaan van deze pachtovereenkomst heeft het bestuur de machtiging van
de algemene ledenvergadering nodig.
Het bestuur van Heurns Belang vraagt de algemene ledenvergadering van Heurns Belang haar de
machtigen een pachtovereenkomst af te sluiten voor het Heurns Veld met de gemeente Aalten.
Het bestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om tijden deze extra algemene ledenvergadering de
leden tussentijds te informeren over de voortgang van de plannen voor herinrichting van het Heurns Veld en
gelegenheid geven tot het stellen van vragen.
De extra algemene ledenvergadering start om 20.00 uur en wordt op 17 december 2019 gehouden in de
Haltezaal van Café Bruggink.
Alle leden van Heurns Belang zijn van harte welkom en het bestuur roept de leden op om aanwezig te zijn.

