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Voorwaarden digitale ALV 19 juni 
 

1. Uitnodiging 
Oproeping: bij de oproeping dient te worden vermeld dat de algemene vergadering  
uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk is en dat stemrecht alleen kan worden 

              uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. 
 

Leden voor de algemene (leden)vergadering kunnen tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering in de 
gelegenheid worden gesteld om  

o schriftelijk of elektronisch vragen te stellen, via de e-mail over onderwerpen die op de 
agenda staan.  

o zich aan te melden voor de digitale vergadering. Leden ontvangen vervolgens een 
digitale uitnodiging.  

o zich aan te melden voor digitale stemming, indien het lid niet aan kan sluiten bij de 
vergadering. Leden ontvangen een digitale vragenlijst en deze moet uiterlijk voor vrijdag 
19 juni 2020 om 12.00 uur zijn ingevuld. De uitslag wordt tijdens de vergadering bekend 
gemaakt. 
 

2. De gestelde vragen worden uiterlijk op de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord 
en worden gepubliceerd op de website van de vereniging.   
 

3. Het bestuur moet zich ervoor inspannen dat ook tijdens de vergadering langs elektronische weg 
of anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het 

               licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd.  
               Via Zoom (chat) is dit uiteraard mogelijk. Advies is wel dat de leden wordt gevraagd hier 
               terughoudend mee om te gaan, zodat de vragen wel zijn te beantwoorden. 
 

4. Rechtsgeldigheid besluitvorming: enige afwijking van het bepaalde onder punt 2 en 3 heeft 
geen gevolgen voor rechtsgeldigheid van besluiten. 
 

5. Stemrecht: het bestuur kan besluiten dat het stemrecht tijdens de vergadering kan worden  
uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel (dit kan in Zoom middels een 
poll) of  voorafgaand aan de vergadering kan worden uitgeoefend door middel digitale stemming 
(zie punt 1) 
 

6. Vergaderorde: de voorzitter van de vergadering zorgt er voor, evenals in een fysieke       
               vergadering, dat een virtuele vergadering ordelijk en efficiënt verloopt. De spelregels  
               worden bij de opening van de vergadering medegedeeld. 
 


