Geacht(e) lid / leden,
Door de maatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus heeft het bestuur tijdens de
bestuursvergadering van 6 mei 2021, besloten de Algemene Leden Vergadering, die voor 21
mei 2021 op de agenda stond, dit jaar niet door te laten gaan in de gebruikelijke vorm.
De diverse ontwikkelingen gerelateerd aan Corona hebben ervoor gezorgd dat wij de ALV in
een aangepaste vorm zullen houden op vrijdag 11 juni 2021.
Wij nemen geen enkel risico met betrekking tot de gezondheid van onze leden, partners en
medewerkers, dus dit jaar zullen wij niet bijeen kunnen komen in de kantine.
Wij hebben ervoor gekozen om u de van belang zijnde stukken te mailen of deze via de site
te kunnen downloaden.
Te behandelen onderwerpen:
1. Korte terugblik 2020
a. Bestuursbeleid
b. Terugblik en vooruitzicht AV Edam
c. In Memoriam
d. Afscheid bestuursleden
e. NK Medaillewinnaars 2019-2020
2. Bestuursverkiezing
3. Benoeming Kascontrolecommissie
4. Samenstelling commissies
Door te lezen stukken:
1. Notulen van Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2020
2. Het Jaarverslag
3. Financiële jaarverslag;
4. Verslag van de Kascommissie;
5. Voorstel nieuwe bestuursleden / verlenging termijn huidige bestuursleden
Na lezing van deze stukken vragen wij u om decharge te verlenen aan de penningmeester:
voor het gevoerde financiële beleid in 2020
voor de financiële begroting voor 2021
na verslaglegging van de kas controle commissie
Verder verzoeken wij u in te stemmen met:
de voorgestelde nieuwe bestuursleden en met verlenging van de termijn voor de reeds
zittende bestuursleden;
vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2020
Tijdens de ALV van 2020 is aangegeven dat de Statuten moeten worden gewijzigd met
betrekking tot de bestuurswisselingen. Hier zijn de Statuten inmiddels op aangepast, maar
deze zijn nog niet gereed. Reden hiervoor is dat de Statuten na invoering van een nieuwe
wet nog nader zullen moeten worden aangepast. Dit betreft de wet WBTR (Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen) welke in zal gaan per 1 juli 2021. Op basis van een door
o.a. sportbonden beschikbaar gemaakt stappenplan zullen we de benodigde wijzigingen
aan de statuten bepalen en daarna ter besluitvorming voorleggen. Dit wordt dan gelijk
gecombineerd met de wijzigingen rond bestuurswisselingen.
Indien u vóór 8 juni 2021 niet heeft gereageerd, verleent u automatisch decharge aan het
bestuur voor het gevoerde beleid over 2020, voor de financiële begroting van 2021, voor de
kascontrole commissie en stemt u automatisch in met de voorgestelde bestuursleden en
verlenging van de termijn voor de reeds zittende bestuursleden.

Alle stukken betreffende de ledenvergadering zullen op onze website geplaatst worden. U kunt
de stukken vinden onder het kopje Algemeen\Jaarvergadering\Algemene Ledenvergadering
en vervolgens downloaden.
Heeft u geen internetverbinding dan kunt u de stukken ook telefonisch bij ons opvragen via de
secretaris (bellen of app/sms het verzoek naar 06-12448497). We sturen de stukken dan per
post naar u toe.
Wij willen u hartelijk danken voor uw begrip en hopen u volgend jaar weer op de vertrouwde
wijze in onze kantine te mogen begroeten.
Voor nu blijf gezond, blijf bewegen en hou de Coronaregels daar waar nodig in acht.
Samen gaan wij voor een goed, gezond en sportief en hopelijk Coronavrij 2021!
Met sportieve groet,
Namens het Bestuur van AV Edam
Lida Verdonck
Secretaris

