
Oproep Algemene Vergadering

Beste leden,

Aangezien de COVID19 maatregelen voor de Comunidad Valencia iets zijn veranderd, 
hebben wij als bestuur besloten om de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV), in een aan de
nieuwe regels aangepaste vorm, te houden op zaterdag 29 mei 2021 om 13:30 uur in de 
Casa. 

In verband met de Corona regels is het noodzakelijk dat u ons tijdig schriftelijk doorgeeft 
of u aanwezig zal/wil zijn bij deze vergadering. Dit kan gedaan worden door een berichtje 
of een e-mail te sturen naar secretaris@ntvdenia.com. Dit is voor de organisatie en uw 
eigen veiligheid essentieel, om alles zo goed en veilig mogelijk te organiseren.

U bent vanaf 13:30 uur welkom. Met het oog op de COVID19 regels wordt u verzocht om 
tijdig aanwezig te zijn en via de ingang van het terras naar binnen te gaan. Bij 
binnenkomst is er iemand van de vereniging om u welkom te heten en kunt u daarna op 
het terras een drankje bestellen als u daar behoefte aan heeft. Het is gedurende de 
vergadering, die in de Bridgezaal zal worden gehouden, niet toegestaan om iets te 
nuttigen. Om 14:00 uur zal de eerste afroep zijn en zullen wij u uitnodigen om in de 
Bridgezaal plaats te nemen. De route naar de zaal zal worden aangegeven en in de zaal 
zullen stoelen klaarstaan die voldoende uit elkaar staan om aan de geldende regels te 
voldoen. U wordt verzocht gedurende het lopen naar de zaal en in de zaal voldoende 
afstand van de andere leden te houden.

Als er 1/3 van de leden aanwezig is zal de vergadering starten. Mocht dit niet het geval zijn
dan zal er een tweede afroep volgen (volgens art. 14 van de statuten). De vergadering zal 
dan om 14:30 uur beginnen.

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden. In verband met het aftreden van een huidig 
bestuurslid zijn wij op zoek naar een kandidaat die zich voor de vereniging wil inzetten en 
die de vacature voor een bestuursfunctie zou willen invullen (zie huishoudelijk reglement 
van 25.02.2010 punt 8.4).

Ter informatie hierbij de huidige bestuursleden:

Annelies      Akkerman             niet aftredend

Annemieke   Maas                   verkiesbaar  

Henriëtte     van Ampting         verkiesbaar

Willem         Pakvis                  verkiesbaar 

Leo              Langeveld            verkiesbaar

Philip van Kalsbeek verkiesbaar

Ad de Waal aftredend

Mochten er zich nog wijzigingen voordoen in de Corona maatregelen die invloed zouden 
kunnen hebben op de Algemene Vergadering dan wordt u via e-mail door ons op de hoogte
gehouden.

Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd een e-mail sturen naar secretaris@ntvdenia.com.

Met vriendelijke groet,

Annelies Akkerman 

Voorzitter
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