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Beste leden,          12 november 2019
     
Op 15 oktober 2019 hadden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.  
De aanwezige leden kregen o.a. een terugblik op het afgelopen jaar en een voorbeeld van een 
mogelijke nieuwe toekomst voor Vereniging Stadsbelang IJlst. De notulen van deze 
ledenvergadering vindt u bijgevoegd aan deze brief.  
 
Tijdens deze ledenvergadering hebben wij als bestuur ook aangegeven met ingang van 31 december 
2019 af te zullen treden. Voor een nieuwe toekomst van Stadsbelang in welke vorm dan ook, zijn 
nieuwe bestuursleden/kartrekkers nodig. Tot nu toe hebben zich nog geen mensen gemeld. 
Mochten er zich voor 1 december 2019 geen nieuwe kandidaten melden, dan wordt Stadsbelang per 
31 december 2019 opgeheven. 
 
Wij vragen alle leden om op dinsdag 3 december 2019 tijdens een extra ledenvergadering, hun stem 
uit te brengen voor het opheffen van Stadsbelang. Uw stem, dus ook uw komst, is van belang. We 
verzoeken u met klem aanwezig te zijn en uw stem uit te brengen. 
 
Tot slot: Op verzoek van de kascommissie willen we u middels deze brief vragen – als u dat nog 
niet heeft gedaan – uw contributie van 2018 en 2019 voor 1 december 2019 te voldoen. Het 
vastgestelde bedrag is 5 euro per jaar, per lid. U kunt alleen een stem uitbrengen op de extra 
algemene ledenvergadering als u de contributie heeft voldaan.   
 

Betaalmogelijkheden contributie 
 

Betaling contributie via de bank 
€ 5,00 overmaken op ons IBAN nummer NL14.RABO.0326.127.674, t.n.v. Stadsbelang IJlst, onder 
vermelding van 'Contributie 2018 en/ of Contributie 2019’ met vermelding van uw naam en volledig 
adres. 
 
Betaling contributie contant 
€ 5,00 in te leveren bij Makelaardij Kuperus Heeringa aan de Galamagracht 33 te IJlst, onder 
vermelding van uw naam, volledig adres en 'Contributie 2018 en/ of Contributie 2019'. 
 

Het geld dat in de periode voor de stemming wordt opgehaald, wordt na de opheffing van 
Vereniging Stadsbelang IJlst verdeeld over andere initiatieven binnen IJlst. Ook hierover zal op 3 
december 2019 gestemd worden door de leden van de vereniging.  
 
Indien het quorum niet gehaald wordt zal op 17 december 2019 een extra ledenvergadering worden 
uitgeroepen om nogmaals een stemming te houden. De communicatie over deze extra 
ledenvergadering zal via onze Facebookpagina en onze website www.stadsbelangijlst.nl verlopen. 
 
Wij hopen u allen te treffen op: 
3 december, om 20.00 uur, in de Utherne te Dassenboarch 25. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Stadsbelang IJlst 




