
 

Algemene Ledenvergadering 2021 
vereniging Bos en Kuil 

25 maart 2021, 19u30-21u30, digitaal 

 

Aanmelding voor de digitale ALV 
U kunt zich tot en met 21 maart 2021 aanmelden voor de ALV 
via info@bosenkuil.nl. Indien op uw emailadres meerdere 
leden van Bos en Kuil mee vergaderen moet u hun namen bij 
aanmelding opgeven. Bij een eventuele stemming moeten alle 
deelnemende leden in beeld hun stem kenbaar maken. 
Wij sturen u dan enige tijd voor de ALV instructie toe over het 
gebruik van MS Teams en een link die u toegang geeft tot de 
vergaderomgeving.  
 

Vragen stellen 
Vragen over onderwerpen op de agenda kunt u digitaal 
indienen bij het bestuur tot en met 21 maart 2021 via 
info@bosenkuil.nl. Dit kan ook via de post vóór 21 maart 2021 
via postadres: Bosweg 3, 6581KR Malden. 
Wij proberen uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 
Indien u geen toegang heeft tot internet, kunt u ons vragen om 
de stukken behorende bij de agenda schriftelijk te ontvangen. 
In verband met de logistieke problemen vragen wij u dit vóór 
15 maart te doen via postadres: Bosweg 3, 6581KR Malden. 
 

Toelichting 
Gezien de onzekere situatie rond het Covid-19 virus heeft het 
bestuur besloten om de ALV niet uit te stellen maar digitaal te 
houden via MS Teams. Wij betreuren het dat wij elkaar niet in 
persoon kunnen ontmoeten, maar vrezen dat dit ook later in 
het jaar problematisch zal zijn. 
Om deel te kunnen nemen heeft u een internetverbinding en 
een computer met camera en microfoon nodig. Uiteraard 
ontvangt u vooraf instructies voor het gebruik van MS Teams. 
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De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (artikel 6) 
geeft het bestuur de bevoegdheid om leden de algemene 
vergadering langs elektronisch weg te laten volgen. 
Voorwaarde is dat de leden uiterlijk 72 uur voorafgaand aan 
de vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of 
elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die in de 
agenda zijn vermeld. Deze vragen worden uiterlijk tijdens de 
vergadering beantwoord en deze antwoorden worden op de 
website van de vereniging geplaatst. 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043413/2020-12-17/#Paragraaf4_Artikel6

