
Beste %_VOORNAAM%, 

 
Hierbij nodigt het bestuur van Isala je van harte uit voor de najaars-ALV op: 

Datum:       vrijdag 13 november 2020 
Aanvang:   19.45 uur 
Locatie:      online vergadering via Zoom 

 
Onderstaand tref je het agendavoorstel aan voor deze ALV. De bijbehorende vergaderstukken 
zijn via de aangegeven linkjes te downloaden. In de bijlage bij deze mail vind je een toelichting op 
de agendapunten, de vragen die we daarbij aan je stellen en een overzicht van de stemmingen 
die tijdens de ALV zullen plaatsvinden. Zo kun je je optimaal voorbereiden op de ALV en de 
stemmingsrondes. 

 
Agenda voorstel: 

1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Ingekomen stukken 
4. Verslag van de voorjaars-ALV op 12 juni 2020 

1. Verhuur van ligplaatsen aan leden met eigen boot. (Download hier) 
2. Winterdispensatie 
3. Project zwaluwen 
4. Schade botenhuis. Update komt bij de bespreking van agendapunt 10. 

5. Vanuit het bestuur: 
1. Corona en perspectief voor Isala 
2. Vacatures 
3. Verenigingsplan 
4. Afscheid bestuursleden en commissieleden 
5. Vrijwilliger van het jaar 

6. Botenplan 2021 
7. Begroting 2021 
8. Verslag van de veiligheidscommissie 2020 
9. Kledinglijn 
10. Update botenhuis: 

1. Vervreemden van het oude botenhuis 
2. Stand van zaken verkoop van het oude botenhuis 
3. Stand van zaken bouwbudget 
4. Schade afhandeling verplaatsing botenhuis 
5. Virtuele rondleiding in het botenhuis 
6. Uitnodiging live rondleiding en kunst 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 

Zoals al eerder is aangekondigd wordt deze ALV vanwege de corona beperkingen online 
gehouden via Zoom. Belangrijke voordelen van Zoom: 

• Zeer eenvoudig te gebruiken is, ook als je niet zo 'digitaal vaardig' bent. 
• Je ziet een groot aantal deelnemers gelijktijdig op je scherm. 
• Zoom heeft een zgn. Poll-functie, waarmee we de stemmingen tijdens de ALV 

transparant kunnen laten verlopen. 

Om de online ALV goed te laten verlopen vragen we je het volgende:   



 

1. Meld je uiterlijk 6 november aan voor de ALV via de activiteit in de kalender op de 
website. Vanuit veiligheidsoogpunt ontvang je de link naar de online ALV en een 
beschrijving hoe Zoom te gebruiken uitsluitend als je je vooraf hebt aangemeld. 

2. Stuur, eveneens uiterlijk 6 november, je eventuele vragen en input bij de agendapunten 
via email in aan de secretaris. Graag per agendapunt en uitsluitend over de toegezonden 
stukken. Zie de bijlage bij deze mail voor bijzonderheden. 

3. Voorafgaande aan de vergadering worden deze vragen en (voor zover mogelijk) de 
antwoorden vanuit het bestuur in conceptvorm aan alle leden gestuurd. Zo is iedereen 
tijdig van dezelfde informatie voorzien.  

4. Ook ontvangen we graag, en waar mogelijk, de inbreng voor de rondvraag uiterlijk  6 
november via email aan de secretaris. Een 'open rondvraag' in een online vergadering 
met veel deelnemers is lastig. Vandaar het verzoek om punten, waarvan je nu al weet dat 
je ze wilt inbrengen, vooraf te mailen. 

5. Tijdens de vergadering is er maar beperkt ruimte om vragen te stellen en dan nog 
uitsluitend voor verdiepingsvragen. Ook dit is een beperking van een online vergadering 
met een grote deelnemersgroep. 

6. Alle besluiten (waaronder goedkeuring van de begroting en het botenplan) zullen via de 
Poll-functie van Zoom in stemming worden gebracht. Voor de rechtsgeldigheid van deze 
vorm van stemmen vinden de stemmingen plaats onder toezicht van drie bestuursleden, 
die fysiek in één ruimte aanwezig zijn.  

7. Het is technisch niet mogelijk om meer dan één stem per stemronde uit te brengen. Dat 
betekent dat als twee leden samen via één laptop deelnemen aan de vergadering, er 
slechts één stem kan worden uitgebracht. Wil je beiden een stem uitbrengen, dan moet je 
òf met een eigen laptop deelnemen aan de ALV, òf de ander machtigen om namens jou 
te stemmen. 

8. Ben je op deze manier gemachtigd, of heb je een machtiging tot stemmen ontvangen van 
een lid dat verhinderd is? Geef dat dan uiterlijk 6 november via email door aan 
de secretaris. Dan krijg je in iedere stemmingsronde gelegenheid om een extra stem op 
grond van de machtiging uit te brengen. 

 

We rekenen op je aanwezigheid. 
Bij verhindering graag een berichtje naar secretaris@zrzv-isala.nl 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 

Hans Cornelissen - secretaris 

 

 

 

 
	


