Verslag van de virtuele ALV op 2 november 2020.
Woord vooraf.
Conform art. 4 van de statuten was de ALV gepland op 6 april 2020. Vanwege de covid-19 pandemie
heeA de overheid weBelijke gedragsregels ingesteld, die een fysieke bijeenkomst hebben belet.
Het bestuur heeA toen besloten de geplande ALV tot nadere orde uit te stellen. Wel heeA het bestuur
toen de te bespreken agenda en bijkomende ontwikkelingen, alsmede de ﬁnanciële stukken op de
website geplaatst. Medio het jaar werden we geconfronteerd met een tweede golf van de pandemie
waardoor nog strengere restricMes golden. Daardoor was een normale ALV in de herfst dan ook niet
haalbaar.
Het bestuur heeA toen conform de statuten (Art.16.2) besloten over te gaan tot een virtuele
bijeenkomst en wel op 2 november 2020. De agenda voor deze bijeenkomst is vervolgens op de
website geplaatst, dit met de oproep om eventuele opmerkingen en voorstellen voor wijzigingen in
de agenda via e-mail te reageren. Hiervan is door de leden geen gebruik gemaakt.
Agenda
1. Verslag van de ALV 11 maart 2019.

> Hiervan is kennis genomen, geen opmerkingen.

2. Financiële jaarstukken 2019.

> Conform het voorstel goedgekeurd.

3. Verslag van de kascommissie.
De heren Van Arendonk en Ross hebben de jaarstukken gecontroleerd.
> Er zijn geen opmerkingen ontvangen, dus wordt het bestuur decharge verleend.
Het bestuur zoekt minimaal 2 leden die zich willen melden voor de kascommissie voor het
verenigingsjaar 2020.
> Daarvoor hebben Jan Ovinge en Jan van den Berg zich aangemeld.
4. BegroMng 2021 en vaststellen van de contribuMe 2021.
> Zonder opmerkingen is de begroCng en het contribuCevoorstel van € 15,- goedgekeurd.
5. Bestuursvoorstel voor het benoemen van mevrouw Wintershoven, mevrouw Meij en de heer
Benning tot lid (voor de duur van 3 jaar).
> Geen reacCe ontvangen dus akkoord bevonden.
Slotopmerkingen
In de agenda ontbrak het agendapunt “mededelingen”. In een fysieke bijeenkomst zullen ongetwijfeld
actuele zaken en ontwikkelingen, die niet op de website vermeld staan aan de orde zijn gekomen. Zo
heeA een ieder via de media recentelijk kennis kunnen nemen van een bouwaanvraag door
projectontwikkelaar Unigolf voor de bouw van 138 woningen op het zuidwestelijke deel van de
gol_aan, overwegend langs de Houtribweg. Tevens is kennis genomen van het besluit van Unigolf om
de gol_aan per 31 december 2020 te sluiten.
Het bestuur volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal bij besluitvorming hierover op reageren.
De secretaris

