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“Vrienden van het Poldermuseum”

Beste leden en donateurs van
Platform Polder Heerhugowaard,
In de laatste digitale algemene ledenvergadering heeft 88 % van de stemgerechtigden
ingestemd met de opheffing van Platform
Polder Heerhugowaard per 31-12-2020.
Tevens konden de leden/donateurs aangeven waar de financiële baten en gegevens
naar toe zullen gaan. Het bestuur van
beide stichtingen is door ons geïnformeerd
over de donatie, die zij van de vereniging
kunnen verkrijgen. Binnenkort wordt overlegd met beide stichtingen hoe de donatie
wordt overgedragen, zodat het op een gepaste wijze gepubliceerd kan worden.
De vereniging Platform Polder Heerhugowaard, vrienden van het Poldermuseum is
nu in liquidatie en zal wordt ontbonden. De
kascontrolecommissie heeft de controle
uitgevoerd van de financiële administratie
tot en met de datum 30 november 2020.
Zij hebben de boeken akkoord bevonden
en geen onregelmatigheden geconstateerd
en de jaarstukken ondertekend. Vervolgens heeft het bestuur het liquidatieoverzicht aan de kascontrolecommissie voorgelegd. De commissie gaat akkoord met deze
uitwerking en vertrouwt het bestuur toe
dit correct en volgens plan af te handelen.
Door de opheffing hebben alle leden het
lidmaatschap c.q. haar donateurschap per
31-12-2020 beëindigd. Daarna worden de
gegevens verwijderd. Daarbij zijn de financiële baten toegekend aan de stichtingen
en zal het bestuur per 31-12-2020 uittreden. Na de ontbinding en vereffening zijn
er geen schuldeisers en baten meer.

Voor de afhandeling is een afspraak gemaakt met de Kamer van Koophandel om
de vereniging Platform Polder Heerhugowaard uit te schrijven.
De leden/donateurs hadden alle begrip
voor de opheffing van de vereniging. Het
bestuur heeft diverse complimenten gekregen voor de duidelijke uiteenzettingen en
het correct afhandelen van de opheffing.
Tot voor kort heeft de vereniging, met
name in het verleden uitstekend gefunctioneerd, door de inzet van vrijwilligers.
De dank gaat uit naar alle leden en donateurs, die zich voor de vereniging hebben
ingezet en gesteund vanaf 1982.
Rest ons u op de eerste plaats gezondheid
toe te wensen. Verder hopen wij u terug te
zien bij de stichtingen, die zich blijven inzetten voor het “Poldermuseum” en “De
Overhaal”.
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2021.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Platform Polder Heerhugowaard.

Bestuur in liquidatie t/m 31-12-2020:
Voorzitter/secretaris
Jan Groot 0638677815
Penningmeester/ledenadministratie
Mart Kuiper 0651429174
Bestuurslid Henk Slegtkamp 0682627710
Website: www.platformpolderheerhugowaard.nl (Vermelding in liquidatie)
E. info@platformpolderheerhugowaard.nl

