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Aan de leden van de SV HTC 

 

 

Zwolle,  3 april 2021 

Onderwerp: Aankondiging algemene ledenvergadering (digitaal !) 

 

 

Geachte leden, 

 

Hierbij willen we jullie laten weten nu toch een algemene ledenvergadering te willen organiseren. 

Gezien de huidige maateregelen vanuit de overheid om het coronavirus te bestrijden zal dit een 

digitale vergadering via Microsoft Teams, Zoom of iets dergelijks worden. Het bestuur neemt nog een 

beslissing welke app het precies zal zijn. 

 

Leden die deel willen nemen kunnen zich via een e-mail aanmelden bij de secretaris. Uiterlijk 12 

april zien we graag je aanmelding in de mail. Je ontvangt dan ruim voor de vergadering de 

instructies over het deelnemen. 

 

Mochten er leden zijn die wel willen deelnemen maar menen dit absoluut niet digitaal te kunnen doen, 

dan kunnen zij zich melden bij de secretaris. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht. 

 

In de voorlopige agenda is geen pauze voorzien. Al naar gelang de voortgang zal het bestuur toch nog 

kunnen besluiten een pauze in lassen. 

 

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op: 

 

datum:  maandag 19 april 2021 

tijd:  19.30 uur 

plaats:  digitaal, deelname op aanvraag (zie uitleg hierboven) 

 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen van het bestuur over actuele zaken 

3. Ter kennisgeving: Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 25 november 2019 

4. Ter kennisgeving: Verenigingsjaarverslag seizoen 2019-2020 

5. Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2019-2020 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Beantwoorden ingezonden rondvraagpunten 

8. Vaststelling begroting seizoen 2020-2021 

9. Ontwikkelingen in het bestuur  

10. Aanstellen nieuw bestuurslid 
11. Sluiting 

 

namens het hoofdbestuur, 

Joas van der Reijd, waarnemend secretaris. 

Secretariaat:  

Joas van der Reijd 

Van Pallandtmarke 78 

8016 CX  Zwolle 

Tel.: 038 4654818 

e-mail: jvdreijd@ziggo.nl 
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Toevoeging: 

 

De verslagen van de algemene ledenvergadering van 25 november 2019 en het verenigingsjaarverslag 

zullen dit jaar enkel ter kennisgeving worden aangeboden. Mocht iemand daar toch nog iets over 

willen melden dan kan dat door middel van e-mail aan de secretaris. 

 

Gezien de vorm van de vergadering is er dit keer geen agendapunt ‘inventarisatie rondvraagpunten’. 

Rondvraagpunten kunnen tot uiterlijk 12 april schriftelijk worden ingediend bij de secretaris en zullen 

worden behandeld onder agendapunt 7. 

 

 


