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Geachte mevrouw/meneer, 
 
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de aankomende Algemene Ledenvergadering, op 
grond van artikel 22, lid 1 van de statuten van de Bewonersvereniging Rijswijk. 
Wij hadden ook deze keer gehoopt onze Algemene Ledenvergadering fysiek te kunnen 
organiseren, maar vanwege de aanhoudende risico’s en maatregelen rondom het 
coronavirus, nemen wij onze verantwoordelijkheid. Op grond van artikel 6 van de tijdelijke 
wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (geldend tot 1 december 2020) hebben wij besloten 
onze aankomende Algemene Ledenvergadering digitaal te organiseren op: 
 

 

 

  
Wij hebben er begrip voor dat niet alle leden even ervaren zijn met digitaal vergaderen. Wij 
willen nogmaals benadrukken dat wij dat zelf eerst ook niet waren! In de bijlagen kunt een 
uitgebreide uitleg vinden voor het digitale vergaderen. Het lijkt veel, maar is echt makkelijker 
dan het lijkt. Tijdens de digitale inloop van een half uur is er voldoende gelegenheid om met 
elkaar te oefenen en ervoor te zorgen dat de vergadering zo soepel mogelijk zal verlopen. 
De aanwezigen tijdens de vorige digitale ALV hebben aangegeven dat de digitale inloop 
voldoende was om bekend te raken met het programma en het digitale vergaderen. 

 Aanmelden is verplicht. In verband met het digitaal vergaderen is het noodzakelijk dat 
wij uw e-mailadres kunnen koppelen aan uw lidmaatschapsgegevens.  
Vermeld daarom altijd uw achternaam en adresgegevens, ook al denkt u dat wij al 
over die gegevens beschikken! U kunt zich tot en met 21 november aanmelden. 

 Een dag van tevoren zullen wij de link voor de digitale vergadering versturen naar 
iedereen die zich heeft aangemeld. 

 U kunt tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering via de e-mail 
(info@bewonersverenigingrijswijk.nl) vragen stellen over de agenda en stukken (het 
jaarplan 2021). Deze vragen beantwoorden wij zo snel mogelijk, en zullen wij indien 
door u gewenst tijdens de vergadering behandelen en opnemen in de notulen. 

 De vergadering zal inhoudelijk en procesmatig verlopen zoals u gewend bent, alleen 
dan digitaal. 

 In verband met de digitale vergadering zal deze vergadering enkel toegankelijk zijn 
voor leden (op grond van artikel 22 punt 2 van onze Statuten). 

Agenda 
1. Opening van de vergadering en vaststellen van de agenda. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen van de secretaris. 
3. Verslag van de ALV van 19 oktober 2020 (zie bijlagen).* 
4. Jaarplan 2021 (zie bijlagen). 
5. Vergaderen in de toekomst. 
6. Rondvraag en sluiting.** 

Datum: Donderdag 26 november 2020 
Locatie: Online, via MS Teams 

Digitale inloop: 19:00 
Aanvang vergadering: 19:30 
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* Heeft u op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV van 19 oktober 2020? Deze kunt u 
ook tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering via de e-mail doorsturen naar 
info@bewonersverenigingrijswijk.nl 
** Heeft u vragen voor de rondvraag? Om de tijd en de digitale vergadering beter te beheren 
willen wij u verzoeken deze zoveel mogelijk vooraf via info@bewonersverenigingrijswijk.nl 
aan te melden. Wellicht kunnen wij uw vraag dan zelfs eerder beantwoorden!  
 
Voorstellen tot wijziging van de voorgestelde agenda kunnen tenminste 10 dagen vóór de 
vergadering schriftelijk worden opgegeven bij de secretaris. De secretaris informeert de 
leden hierover uiterlijk vijf dagen voor de vergadering. 


