Mededelingen Brabants Heem in verband met maatregelen
ter bestrijding van het corona-virus, 25 maart 2020

Annuleren bijeenkomsten
Voor zover u dat nog niet mocht hebben gedaan, volg het advies van de overheid. Er mogen geen
ontmoetingen van meer dan twee mensen worden gehouden. In de praktijk komt dit neer op het
sluiten van uw heemcentrum/ erfgoedcentrum, zeker voor bezoek, maar ook voor uw medewerkers.
Neem geen risico!
Ook Brabants Heem heeft haar evenementen geannuleerd:
Er komt dit voorjaar geen Raad van Aangeslotenen.
Er komen in augustus geen Brabantse heemdagen.
Er worden dit voorjaar geen cursussen “Besturen van een heemkundekring” gehouden.
Voorlopig kunnen we ook geen actie nemen op de organisatie van zomercolleges.

Nood breekt wet
Algemene Leden Vergadering en Corona. Wat nu?
Statutair zijn verenigingen verplicht jaarlijks de Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden. In de
meeste statuten staat dat de ALV moet plaatsvinden binnen 6 maanden na het verstreken
jaar. Verenigingen die de ALV nog niet hebben gehouden, lijken nu door de noodmaatregelen van de
overheid in de problemen te komen. Er mogen tot 1 juni immers geen bijeenkomsten meer worden
georganiseerd.
Maar “nood breekt wet” en nood breekt ook de op de wet gebaseerde statuten. Feitelijk is het i.v.m.
de huidige noodmaatregelen dus geen enkel probleem om de ALV na de in de statuten vermelde
termijn te houden. Verenigingen die de ALV derhalve niet (nog) in juni kunnen organiseren kunnen

de ALV -zolang de overheid besloten heeft de noodmaatregelen niet op te heffen- in het najaar
houden.
Stichtingen hebben (vrijwel) nooit een verplichting tot het houden van een jaarvergadering met een
grote groep leden of “vrienden”. Maar in een zeldzaam geval (zoals bij de Stichting Brabants Heem)
kan dat anders zijn.
Heb je vragen over jullie statuten of andere vragen van juridische aard? Neem dan contact op met
Otte Strouken 06 402 12 869 ottestrouken@brabantsheem.nl

Onvoorziene kosten voor uw vereniging
Het zou kunnen zijn dat u door de corona crisis met financiële tegenvallers wordt geconfronteerd.
Bijvoorbeeld als u een nieuw boek wilde publiceren, waarvoor u nu wel de kosten van de drukker
krijgt, maar waarvan de verkoop door verlies van actualiteitswaarde zal tegenvallen. Het is nog niet
zeker, maar mogelijk wil de Provincie iets voor u betekenen. Indien u extra kosten hebt vanwege het
corona virus, dan kunt u een mail sturen naar de secretaris keesvankempen@brabantsheem.nl

Problemen door de Corona-crisis van welke aard dan ook
Loopt u tegen andere problemen aan vanwege de maatregelen ter bestrijding van het corona virus,
neem gerust contact op met het bestuur van Brabants Heem, secretaris
keesvankempen@brabantsheem.nl

