
Beste, 

 

Op zaterdag 23 oktober heeft het bestuur van Isala aan de leden een e-mail 

gestuurd met bijlage, waarbij zij een extra algemene ledenvergadering op maandag 

8 november a.s. om 19.45 uur in het botenhuis van Isala heeft uitgeschreven. 

  

Deze e-mail heeft velen van ons overvallen en geleid tot diverse gesprekken binnen 

de vereniging. 

Na overleg tussen diverse leden en het dagelijks bestuur, treed ik, Jan Knol, als 

gevolmachtigde namens het dagelijks bestuur op om de algemene ledenvergadering 

a.s. maandag voor te zitten. 

  

De agenda voor ALV van a.s. maandag 8 november is aangepast, omdat de 

jaarstukken nog niet beschikbaar zijn en tevens niet op grond van de vereiste 

statutaire termijnen tijdig aan de leden toegezonden kunnen worden. Zodoende kan 

nu nog geen décharge aan het huidige dagelijkse bestuur verleend worden voor het 

gevoerde beleid en de financiën. 

  

De agenda voor de ALV van 8 november luidt als volgt: 

1) Korte toelichting van het dagelijks bestuur op de e-mail van zaterdag 23 oktober 

j.l. en haar beweegredenen daarvoor. 

2) Hoe nu verder als vereniging naar aanleiding van deze e-mail? 

  

Het is niet de bedoeling om onder punt 1 van de agenda met het dagelijks bestuur 

in gesprek te gaan of vragen aan hen te stellen. Het bestuur zal na haar toelichting 

de vergadering verlaten. 

  

Onder punt 2 kijken we uit naar een constructief gesprek gesprek met en tussen de 

leden van Isala over de toekomst van de vereniging, die ons allen dierbaar is. 

Marianne Straver en Kees Jan de Louw zullen optreden als gespreksleiders. 

  

Een aantal mededelingen van praktische aard: 

• De najaars ALV, die was uitgeschreven voor 19 november a.s., zal worden uitgesteld. 
Deze ALV zal zo spoedig als mogelijk plaatsvinden later in 2021, zodat o.a. de 
begroting en het jaarplan voor 2022 aan de leden ter goedkeuring voorgelegd kunnen 
worden. Deze ALV zal een volwaardige agenda kennen. De uitnodiging daarvoor zal 
tijdig verstuurd worden samen met de bijbehorende stukken. 



 

• Het verzoek is om je via de activiteitenkalender op de site van Isala aan te melden voor 
de extra ALV van maandag 8 november a.s.. Dan is inzichtelijk is hoeveel leden 
aanwezig zullen zijn en kan de kantine van het botenhuis daarop ingericht worden. 

• Voor het bijwonen van deze extra ALV zijn de a.s. maandag geldende corona 
maatregelen van de overheid voor sportkantines van toepassing. Dat houdt in dat er bij 
de ingang gecontroleerd wordt op een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code). Zonder 
geldige QR-code is deelname aan de ALV niet mogelijk. 

• Wij verzoeken je om met het oog op deze controle tijdig aanwezig te zijn. 
• Een aanwezig lid wordt verzocht notulen van de ledenvergadering van a.s. maandag op 

te stellen. Indien je deze taak op je wilt nemen, meld je dan bij mij of bij de secretaris. 

  

Graag tot maandag! 

  

Met vriendelijke groet, 

Jan Knol 
   

 

https://www.zrzv-isala.nl/mailing/r32r32ivpht5/5sj5319m

