Tiel, 24 maart 2021
Betreft: Uitnodiging tweede Algemene Leden Vergadering – aandacht voor statuten.
Geachte NCBD-leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de tweede Algemene Leden Vergadering (ALV) van de NCBD.
De bijeenkomst is dinsdagavond 13 april 2021 van 19.30 – 20.30 uur tijdens de Zoom-ontmoeting.
Doel: onze statutenwijzigingen goedkeuren door stemmen.
Het besluit voor statutenwijzigingen kon tijdens de eerste ALV (20 maart 2021) niet plaatsvinden.
Want volgens onze oude statuten moet het besluit/goedkeuren van deze wijzigingen genomen worden
in een vergadering waarin 3/4 deel van alle NCBD leden aanwezig is.
Dit was dus niet het geval. Het stemmen daarover ging daarom niet door.
In de statuten staat dat het bestuur dan een tweede ALV binnen 4 weken bij elkaar moet roepen.
Dan mag gestemd worden ongeacht het aantal aanwezige leden.
Een besluit wordt dan genomen als er een meerderheid van tenminste 3/4 van de uitgebrachte geldige
stemmen is.
Om te kunnen vergaderen met Zoom hebt u software nodig. Zoom is een handige en
gebruiksvriendelijke manier van videobellen, waarmee u eenvoudig op afstand met anderen overlegt of
communiceert.
Het programma Zoom kunt
http://www.zoom.us/download

u

downloaden

op

uw

computer/laptop

via

de

link:

De aangemelde mensen krijgen ongeveer een week dag van te voren een mail van de NCBD met een
link naar de online Zoomvergadering. Inloggen gebeurt dan via de link in het emailbericht.
Opgeven voor de vergadering kan tot uiterlijk zaterdag 3 april a.s.
Alle aanwezige bondsleden hebben stemrecht.
Vul het opgavestrookje hieronder helemaal in en stuur dit naar het secretariaat:
Email info@ncbd.nl of per post: NCBD, Gallencamp 21, 4003 GT Tiel.
Het bestuur hoopt op een geslaagde avond.
Graag tot ziens op dinsdagavond 13 april 2021 om 19.30 uur!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Joan Vlaanderen – van der Veer
Secretaris NCBD
============================Opgavestrookje========================
Mailen naar info@ncbd.nl uiterlijk vóór 3 april a.s. of opsturen naar
NCBD, Gallencamp 21, 4003 GT Tiel
Naam:___________________________________________________
Adres:___________________________________________________
Emailadres: ________________________________

