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Online algemene ledenvergadering van 31 oktober 2020
Op zaterdag 31 oktober aanstaande gaan we onze eerste online algemene ledenvergadering houden. Omdat dat zo
nieuw is, is dat best spannend voor ons allemaal.
Het online platform
We gaan vergaderen met het programma online-alv. Dit programma is specifiek voor ledenvergaderingen van
verenigingen. Zo kan ook online gestemd worden bijvoorbeeld, niet onbelangrijk.
Via je emailadres krijg je een uitnodiging van online-alv om de ledenvergadering bij te wonen en op je mobiele
telefoon krijg je een code toegestuurd. Met die code heb je toegang tot de ledenvergadering. Vooraf willen we dan
ook zeker weten dat we alle info naar het juiste emailadres en telefoonnummer van je hebben. In ons geval
gebruiken we dus de meest recente lijst van telefoonnummers in ons toegangshek en de emailadressen waar we
onze nieuwsbrieven naartoe sturen. Is er iets veranderd? Geef dat dan bijtijds aan ons door. Op het moment van
vergaderen hebben we daar geen gelegenheid voor.
De vergaderstukken
We hebben daar veel werk van gemaakt, misschien zelfs meer dan andere jaren. We hebben de agenda voor de
ledenvergadering dan ook punt voor punt opgemaakt met aangegeven wanneer gestemd gaat worden.
Lees de vergaderstukken dan ook goed door. Heb je een vraag over een agendapunt? Dien die vraag dan bij ons in!
Uiterlijk de maandag vóór de ledenvergadering – dus op 26 oktober 2020 – verzamelen we alle vragen. Alle vragen
welke bij ons binnen zijn gekomen worden door ons op papier gezet en in de dagen tussen maandag 26 oktober en
de ledenvergadering op 31 oktober kun je deze downloaden – de link om te downloaden sturen we je dan.
Dus iedereen kan meekijken welke vragen gesteld zijn.
Ook tijdens de ledenvergadering kun je via het scherm alle vergaderstukken downloaden. Voor de mensen zonder
printer zijn alle vergaderstukken in de bestuurskamer af te halen vanaf zaterdag 17 oktober.
De algemene ledenvergadering
De voorzitter zal het leeuwendeel voor zich nemen en de penningmeester zal bij de financiële agendapunten in
beeld zijn. Ook kunnen zij beelden met ons delen in het scherm.
Er kan, en zal, ook niet afgeweken worden van de rondgestuurd uitnodiging met alle agendapunten. Tijdens de
ledenvergadering kunnen we dan ook niet ineens een agendapunt inbrengen waar niet op voorbereid is. Hoewel dat
Statutair al geregeld is willen we dat hier toch nog een keer noemen. Deze manier van online ledenvergaderen leent
zich daar niet voor.
Deelnemen aan de ledenvergadering
Het deelnemen aan deze ledenvergadering is nét zo simpel als alle andere ledenvergaderingen. Je mag een
machtiging afgeven, maar die machtiging moet dan ook uiterlijk maandag 26 oktober 2020 bij het bestuur binnen
zijn. Administratief moet er namelijk dan nog het een en ander aangepast worden en daar hebben we wat tijd voor
nodig. Volgens onze nieuwe Statuten is het mogelijk gemaakt om een ander tuinlid te machtigen, dat kon eerder
niet. Dat tuinlid mag dan één machtiging inleveren en krijgt dan 2 stemmen toegewezen in plaats van 1 stem.

Inloggen kan ruim van tevoren. Je kunt inloggen als de ledenvergadering aan de gang is, maar – net zoals bij alle
ledenvergaderingen – als we 15 minuten in de ledenvergadering zitten dan vervalt je stemrecht. Leden die tijdens
een gewone ledenvergadering binnenlopen krijgen dan ook geen stembriefje meer en hun stem telt dan ook niet
meer mee. Zorg dus in ieder geval dat je bijtijds ingelogd bent en/of zorg dat je afgegeven machtiging ruim voor de
ledenvergadering in orde is.
Chatten in de ledenvergadering
Online-alv is een heel ander platform dan bijvoorbeeld ZOOM of Teams. Je krijgt geen beelden te zien van alle
deelnemers en ook kan er niet door elkaar gepraat worden. Dit platform werkt namelijk met een chatfunctie.
Die chatfunctie wordt gemodereerd. Een vraag en/of opmerking die je in de chat stelt, wordt door de moderator
doorgegeven aan de voorzitter en/of de penningmeester.
Mededelingen
Vooraan in de vergadering -onder agendapunt 2- licht onze voorzitter de lopende zaken toe zoals bijvoorbeeld de
bouwplannen van de gemeente Rotterdam, waar verschillende werkgroepen mee bezig zijn, etc.
Rondvraag
We hebben geen rondvraag zoals bij ledenvergaderingen in ons clubhuis. Daar leent het platform zich niet voor. Stel
je vragen dus vooraf in en houd deze zoveel mogelijk gericht op de agenda van de ledenvergadering. Hoe het met je
algemeen werk zit of hoe met je heg, dat zijn vragen waarmee je elke zaterdagochtend in de bestuurskamer terecht
kunt.
Testvergaderingen
Op zaterdagochtend 17 en 24 oktober gaan we testen. Je krijgt daarvoor dus ook uitnodigingen toegestuurd met een
code om aan deze testvergaderingen deel te nemen. Wij hebben al verschillende keren met elkaar getest en dat
verliep goed. Wij zijn ook heel benieuwd hoe dat zal gaan met een groter aantal deelnemers en hoe we het voor
iedereen overzichtelijk kunnen houden. Net als in de werkelijke ledenvergaderingen gaan we dan chatten en
stemrondes maken zodat we allemaal kunnen uitproberen hoe het werkt.
Wij hebben er van onze kant zoveel als mogelijk aan gedaan om alles in goede banen te leiden. We hopen dat je in
de gelegenheid bent om deel te nemen.
Met vriendelijke groet,
Rob van Dijk
Voorzitter
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