Betreft: BESLUIT ALV BETREFFENDE CONTRIBUTIEVERGOGING
Geacht(e) lid/leden van Stad en Lande
Op woensdag 27 november vond een extra Algemene Ledenvergadering plaats over de voorgestelde
contributieverhoging. Deze verhoging was noodzakelijk vanwege enkele factoren, zoals uiteengezet
op die bijeenkomst aan de hand van cijfers over de afgelopen jaren. De voornaamste redenen betreft de
stijging van de kosten van drukwerk en verzending: beide zijn gestegen door de BTW-verhogingen:
het drukwerk van tijdschriften van 9 naar 11 procent en voor vormgeving en verzending van 19 naar
21 procent. Daarnaast zijn er de jaarlijkse prijsverhogingen voor drukwerk, vormgeving en niet in de
plaatse plaats zijn de verzendkosten in een korte periode sterk gestegen. De contributie is daarentegen
12 jaar lang € 27,50 gebleven. Dit alles leidde ertoe dat over het voorgaande jaar een verlies van €
4500, is geleden, wat gelukkig uit reserves kon worden bijgepast. Wel is het noodzakelijk om uitgaven
te verminderen (bezuinigingen op mailzendingen) en de inkomsten te vermeerderen
(contributieverhoging en streven naar een (twee)jaarlijks extern gesubsidieerd themanummer.
Kort verslag van de algemene ledenvergadering op 27 november j.l.:
Aanwezig waren 37 leden en viijf bestuursleden (mevr. F. de Jongh, mevr. D. van der Wal en de
heren D. Broersma, A. Buursma en E. de Jonge),
Aangezien een contributieverhoging bij onze vereniging statutair alleen mogelijk is via een voorstel
bij een algemene ledenvergadering, is een dergelijke bijeenkomst georganiseerd op genoemde 27
november. Daarbij werden er drie voorstellen in stemming gebracht:
a) Voorstel van het bestuur tot een contributieverhoging van 2,- en aanvullende maatregelen;
b) Een voorstel van een lid om de contributie te verhogen naar € 35,c) Een voorstel van een ander lid om de contributie te verhogen met een bedrag dat de uitgaven
kostendekkend maakt met jaarlijks een eventuele (kleine) verhoging om de gestegen kosten te
compenseren
Daarna zijn de voorstellen in stemming gebracht, te beginnen met voorstel b (contributieverhong met
€ 7,50), met 4 stemmen voor en 6 tegen; voorstel c kreeg meer den tweederde meerderheid met 22
stemmen voor en 1 tegen; voorstel a) werd daarna niet meer in stemming gebracht.
Derhalve is besloten de contributie met ingang van 2020 te verhogen met een bedrag van € 3/4 naar €
30,50/31,50.
Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Namens het bestuur,

A. Buursma (secretaris)

