AGENDA
voor de algemene DIGITALE ledenvergadering Plaatselijk Belang
Akkrum-Nes e.o. op 26 november 2020, aanvang 20.00 uur.
De link om in te loggen vindt u op onze website: www.akkrum-nes.nl
In verband met de geldende maatregelen m.b.t. het COVID-19 virus vraagt het bestuur AL HAAR
LEDEN om schriftelijk al dan niet goedkeurig te verlenen aan onderstaande documenten en
bestuurswisseling middels het bijgevoegde stemformulier. In de bijgevoegde begeleidende brief
geven wij nadere informatie over het hoe en waarom.
Bij deze agenda vindt u een samenvatting van de voorgestelde statutenwijzigingen. De nu geldende
statuten alsmede de letterlijk voorgestelde wijzigingen zijn gepubliceerd op de website en/of zijn op
te vragen bij het secretariaat.
De jaarrekening 2019 is niet bijgevoegd; deze is goedgekeurd door de kascommissie op 3 juni 2020.
De bevestiging daarvan treft u hierbij wel aan. De jaarrekening 2019 kan desgewenst worden
opgevraagd bij de penningmeester. Ook deze tweede stemronde zal schriftelijk worden gehouden.
Graag wijzen wij nog op het volgende:
Om de wijzigingen in de statuten te kunnen vaststellen is een 2/3e meerderheid van alle
stemgerechtigden noodzakelijk. Als dit aantal niet wordt gehaald, moet een 2e ALV worden
uitgeschreven. Bij deze 2e vergadering, die minimaal 8 maar maximaal 30 dagen nadien moet
plaatsvinden, geldt dat 2/3e deel van geldig uitgebrachte stemmen instemmend moet zijn.
Ook deze 2e stemronde wordt schriftelijk gehouden.

Wij rekenen op uw medewerking!
1.
2.
3.
4.
5.

Notulen ledenvergadering 21 november 2019 (bijgevoegd)
Financieel jaarverslag 2019 (desgewenst op te vragen bij de penningmeester)
Inhoudelijk jaarverslag april 2019 t/m april 2020 (bijgevoegd)
Begroting 2021 (bijgevoegd)
Bestuurswisseling per 26 november 2020:
Aftredend, niet herkiesbaar: Renskje Hietkamp
Nieuw te benoemen:
Jogchum Reitsma

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk melden bij het secretariaat tot
72 uur voor aanvang van de vergadering.
6. Voorstel tot wijziging van de statuten. (Een schematisch overzicht van de voorgestelde
wijzigingen is bijgevoegd). De volledige versie van de gewijzigde statuten zijn gepubliceerd
op onze website en eventueel op te vragen bij het secretariaat.
7. Rondvraag. Vragen en/of opmerkingen zijn schriftelijk in te dienen bij het secretariaat tot
uiterlijk 72 uur voor de vergadering. Het bestuur zal de vragen zo goed mogelijk
beantwoorden tijdens de digitaal te volgen ALV. De antwoorden worden vervolgens op de
website geplaatst.
Penningmeester: G. Balsma-Pijl, tel. 06-13869991; penningmeester@akkrum-nes.nl
Secretaris: G. Schaap-Oosterhof, tel. 06-29208116; info@akkrum-nes.nl
Dagelijks bestuur: A. Wijnstra, voorzitter; G. Schaap, secretaris; G. Balsma,
penningmeester.
Algemene leden: F. v/d Schaar, P. Jonker, R. Hietkamp, R. v/d Meer.

