Verloop Halfjaarlijkse ALV 18 februari 2021
In dit document zal kort het verloop van de Halfjaarlijkse ALV uiteengezet worden. We
streven ernaar om de Halfjaarlijkse ALV maximaal twee uur te laten duren. Dit doen wij
door de presentaties van het Halfjaarverslag, het financieel Halfjaarverslag en de
resultaten van de Periklesenquête voorafgaand aan de ALV in filmpjes te verspreiden via
de sociale media en de mail. Ondanks dat we streven naar een kortere ALV, willen we
wel benadrukken dat de Halfjaarlijkse ALV alsnog dient om input van jullie te krijgen.
Dus schroom niet om vragen te stellen of jullie mening te delen!
In dit document zal er eerst ingegaan worden op de manier waarop vragen gesteld en
beantwoord worden, daarna hoe het quorum bijgehouden zal worden en als laatste hoe
het stemmen in zijn werk zal gaan.
Vragen stellen en beantwoorden
Voor een goed verloop van de ALV vragen we jullie om je camera aan te zetten en
microfoon uit te doen. Zoals in de mail aangegeven zullen bij ieder agendapunt eerst de
vragen beantwoord worden die via de mail of via het aanmeldformulier gestuurd zijn. De
leden die dat hebben gedaan mogen hun vragen voorlezen, waarna deze door ons
beantwoord zullen worden. Na de beantwoording van iedere vraag zullen wij aan het lid
dat de vraag gesteld heeft vragen of het antwoord duidelijk genoeg was. Mocht dit niet
zo zijn, dan mag diegene zijn/haar vraag verduidelijken door zijn/haar microfoon aan te
doen. Mocht een ander lid willen inhaken op dit punt, dan is het de bedoeling dat diegene
dit in de chat aangeeft, waarna aan diegene ook gevraagd zal worden zijn/haar
microfoon aan te doen. Nadat de vooraf gestuurde vragen beantwoord zijn, zal er op de
ALV zelf natuurlijk ook de ruimte zijn om vragen te stellen. Dit zal als volgt in z’n werk
gaan: mocht je een vraag hebben, typ de gehele vraag uit in de chat, waarna deze door
ons beantwoord zal worden. Weer geldt, mocht het antwoord niet duidelijk zijn, dan
vragen wij om je microfoon aan te doen. En mocht iemand anders weer willen inhaken,
dan kan diegene dit in de chat aangeven en zal er weer gevraagd worden om de
microfoon aan te doen.
Quorum
Op de Halfjaarlijkse ALV zullen wij één keer gaan stemmen: over de voordracht van de
Raad van Bestuursvoordracht voor het verenigingsjaar 2020|2021. Bij het stemmen is
het cruciaal dat het quorum goed wordt bijgehouden. Om dit te doen willen we jullie
vragen om bij het binnenkomen van de ALV ‘Aanwezig’ in de chat te typen. Wanneer je
definitief de ALV verlaat, vragen we je om ‘Afwezig’ te typen. Wanneer het aantal
stemmen niet overeenkomt met het aantal aanwezigen, zullen wij de stemming opnieuw
moeten doen. Hoe er precies gestemd zal worden, wordt aan het begin van de ALV
duidelijk aangegeven.
Stemmen
Het stemmen zelf zal als volgt gaan: in Microsoft Teams zal een Google Forms gestuurd
worden waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om één keer te stemmen. Wat betreft de
gemachtigden zal er vlak voor de ALV een Whatsappgroep aangemaakt worden met
daarin alle leden die gemachtigd zijn. Hier zal dan ook een Google Forms in gestuurd
worden, zodat de gemachtigden twee keer kunnen stemmen. Het resultaat van de
stemming zal, nadat iedereen gestemd heeft, gelijk door de secretaris bekendgemaakt
worden.

