Aan de leden van ATV-Levenslust,
Betreft: ALV 4 november 2020, online en aangepaste agenda
Delft, 7 oktober 2020
Beste leden van ATV-Levenslust,
Onze algemene ledenvergadering staat gepland op 4 november 2020. Er hadden zich voor de vergadering
iets meer dan 50 leden aangemeld en we hadden ook een geschikte, corona-veilige ruimte gevonden voor
deze vergadering.
De overheid heeft op 29 september echter strengere maatregelen ingesteld om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Door deze nieuwe maatregelen is het niet mogelijk om de algemene
ledenvergadering te houden waarbij meer dan 30 leden fysiek aanwezig kunnen zijn. We gaan daarom de
algemene ledenvergadering via een online- vergadersysteem organiseren, daarbij houden we de datum
van 4 november aan en het tijdstip van 20:00 uur. We gebruiken een door AVVN voorgesteld programma,
het is gebruiksvriendelijke en u hoeft zelf geen programma te installeren.
De agenda van de vergadering zoals die in Levenslustigheden herfst 2020 staat, is aangepast. De
behandeling van wijzigingsvoorstellen in statuten en reglementen stellen wij uit totdat we weer fysiek een
ALV kunnen houden of , als dat te lang gaat duren, totdat we meer ervaring hebben met online-vergaderen
.
Wilt u meedoen aan de online leden vergadering, stuurt u dan voor 1 november 20:00 een e-mail aan:
secretaris@atv-levenslust.nl In de mail vermeldt u: uw naam, uw tuincomplex, geboortedatum, uw
tuinnummer, uw e-mailadres en o6-nummer1.
Heeft u geen tuin, dan kunt u de vergadering wel volgen, maar u heeft volgens onze statuten geen
stemrecht. Wilt u de vergadering alleen volgen, stuurt u ook dan voor zondag 1 november 20:00 uur een
mail aan secretaris@atv-levenslust.nl met daarin uw naam, geboortedatum, e-mailadres en 06-nummer1
en vermeldt: “geen tuin”.
U ontvangt tijdig een mail met nadere instructies. ,
U kunt tot uiterlijk zondag 1 november 20:00 uur vragen stellen over de agenda, de stukken en
besluitvorming. U richt uw vragen aan secretaris@atv-levenslust.nl Wij verzamelen alle vragen en mailen
de vragen en indien mogelijk ook de concept-beantwoording naar alle leden.
We denken met deze werkwijze zo goed mogelijk te voldoen aan de rechten en plichten die voor onze
vereniging gelden.
Met vriendelijke groet, Toos Thoolen, Voorzitter ATV-Levenslust
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Het programma dat wij gaan gebruiken werkt met twee stappen, daarom hebben wij van u nodig: een e-mailadres
en een 06-nummer. Het programma stuurt u een e-mail en een code via sms waarmee u kunt inloggen. Wij hebben
uw naam en geboortedatum nodig om te kunnen verifiëren of u ingeschreven staat als lid.

