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Alternatieve ABV 2020 

Groningen, juni 2020 

Aan alle wijkbewoners van De Hunze en Van Starkenborgh 
    

Geen ABV, wél ABV. Maar dan anders… 

ABV staat voor Algemene Bewoners Vergadering maar dit jaar zou de A ook voor ‘Alternatieve’ of 

‘Afstands’ kunnen staan. Het gaat in ieder geval anders en gebeurt ook later dan u gewend bent. 

De Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh organiseert de ABV (eigenlijk Algemene 

Ledenvergadering geheten) jaarlijks in maart of april. Het bestuur doet verslag van het afgelopen 

jaar, presenteert de plannen voor het komende jaar en legt verantwoording af over de financiën. De 

aanwezige wijkbewoners stemmen over de (her)benoeming van de bestuursleden. De BHS 

combineerde de afgelopen jaren de vergaderingen met interessante presentaties door bijvoorbeeld 

de gemeente of het Groninger Landschap over actuele ontwikkelingen die in en om de wijk spelen. 

Beperkingen en oplossing 

Door de maatregelen rondom het coronavirus was het de voorbije weken niet mogelijk 

bijeenkomsten te organiseren. Een andere optie dan de ABV uitstellen was er niet. Mogelijk zijn 

dergelijke bijeenkomsten in de nabije toekomst wel mogelijk maar schiet daarvoor de ruimte in de 

Hunzeborgh te kort. We moeten het op een andere manier organiseren zodat we toch aan de 

wettelijke verplichtingen van een vereniging kunnen voldoen. Hoe? Dat leggen we hierna uit. 

Informeren wijkbewoners 

Voor eind juni 2020 zal het bestuur op de website www.dehunzevanstarkenborgh.nl de formele 

‘stukken’ publiceren; dat zijn o.a. de notulen van de vorige vergadering, een jaarverslag , het 

financieel jaarverslag en de begroting voor dit jaar. Dat gebeurde voorgaande jaren ook al, maar we 

voegen er nog twee documenten aan toe: de verklaring van de kascommissie en een voorstel voor 

(her)benoeming van de bestuursleden. Een agenda is er logischerwijs niet. Wilt u de documentatie 

liever op papier dan kunt u dat via de mail aan het bestuur vragen 

(bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl) of opvragen bij de secretaris. 

Vragen en antwoorden 

Wijkbewoners hebben tot 15 juli 2020 de mogelijkheid te reageren om vragen te stellen. Het bestuur 

verzamelt de vragen en publiceert deze met de antwoorden op de website, uiterlijk 1 augustus 2020. 

Mogelijk neemt een van de bestuursleden persoonlijk contact op om te voorkomen dat er vertraging 

ontstaat door vervolgvragen. Wat bij dat contact wordt besproken voegen we toe aan de publicatie 

van vragen en antwoorden. Als er geen bezwaren of vragen (meer) zijn over de financiën gaan we er 

van uit dat de ‘vergadering’ het bestuur decharge verleent. 
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Samenstelling bestuur 

Voor  de (her)benoeming van bestuursleden doet het bestuur een voorstel. Dat voorstel treft u aan 

bij de stukken. Daarnaast kunnen wijkbewoners schriftelijk bestuursleden voordragen. Die 

voordracht moet door ten minste 10 wijkbewoners worden ondersteund. Die voordracht moet 

binnen zijn voor 15 juli 2020 en gericht worden aan bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl. Is dat het 

geval, dan organiseert het bestuur een stemming.  Wanneer er geen andere bestuursleden worden 

voorgedragen, zijn de door het bestuur voorgestelde  bestuursleden automatisch benoemd.  

Indien over de voornoemde procedure en afhandeling van de ABV 2020 vragen zijn horen we dat 

graag. Gebruik hiervoor ons e-mailadres bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl.We hopen begrip te 

hebben voor deze werkwijze en gaan ervan uit dat we volgend jaar weer een normale ABV met een 

levendig thema in onze mooie Hunzeborgh kunnen organiseren. Veel gezondheid en een zonnige 

zomer toegewenst. 
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