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Best Verenigingslid,

Bijzondere Algemene Ledenvergadering
Gezien de van overheidswege opgelegde maatregelen in verband met het Coronavirus was het in
maart helaas niet mogelijk om de Algemene Ledenvergadering te laten doorgaan. Bijgevolg zijn
daarom ook geen rechtsgeldige besluiten genomen. In de statuten is bepaald dat een algemene
ledenvergadering binnen zes maanden na beëindiging van het boekjaar gehouden moet worden.
Mede vanwege deze verplichting heeft het bestuur het besluit genomen een Bijzondere Algemene
Vergadering uit te schrijven om toch een aantal rechtsgeldige besluiten te nemen. Deze vergadering
is uitgeschreven voor vrijdag 5 juni a.s. om 15.00 uur ten huize van de secretaris. Deze aankondiging
geldt tevens als oproeping. In persoon verschijnen is helaas niet mogelijk en ook niet de bedoeling,
omdat u mee kunt doen op een alternatieve manier: het stemmen per machtiging.
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvangt u een speciaal machtigingsformulier in een word-bestand.
Op de aangegeven plaatsen vult u de gevraagde gegevens in. Vervolgens stuurt u het document
naar ons terug. Op het formulier staat aangegeven hoe u dat moet doen. Degenen die de
Nieuwsbrief nog per post ontvangen krijgen het machtigingsformulier samen met deze Nieuwsbrief
toegezonden. Zij kunnen het met pen invullen en per gewone post inzenden naar het adres van de
secretaris. Wij vragen u dringend om van deze stemwijze gebruik te maken en het formulier voor 5
juni terug te sturen.
Alvast heel hartelijk dank en u helpt ons zo om onze vereniging door een lastige periode te komen.
Overigens: de jaarstukken over 2019, alsmede de begroting voor 2020 en het beleidsplan heeft u op
10 maart digitaal ontvangen. Mocht u deze niet meer kunnen terugvinden en toch nog eens door
willen nemen, dan kunt u de secretaris vragen deze nogmaals toe te zenden. Ook vragen over de
stukken kunt u stellen en daar krijgt u later een reactie op.
De kascontrole-commissie, bestaande uit Gerda van Vliet en Ineke Grootegoed, heeft het financieel
verslag over 2019 goedgekeurd en adviseert de leden de penningmeester decharge te verlenen over
het financiële verslagjaar 2019 en hem te bedanken voor de ordentelijke wijze waarop de
administratie is gevoerd. Het is bijzonder jammer dat wij als vergadering, niet persoonlijk afscheid
kunnen nemen van onze penningmeester, Dick Daniëls. Op een later moment zullen wij dit alsnog
doen. Dick heel hartelijk dank voor al het werk, wat je voor de vereniging hebt gedaan. Gelukkig wil
Jeannette Huizenga zijn werk, als penningmeester overnemen.
Na goedkeuring van alle punten heeft de Vereniging weer een voltallig bestuur.
Hartelijk welkom aan onze nieuwe bestuursleden, Aagje Nell en Hans Bakker.
Namens het VOL bestuur, wens ik u fijne Pinksterdagen en vooral een goede gezondheid.
Graag snel tot ziens,
Pim van ’t Woud, secretaris
Linschoten, mei 2020

