
 

   

    Uitnodiging ledenvergadering 
 

Als vereniging zijn wij verplicht te voldoen aan de wettelijke vereisten en aan 
onze statutaire bepalingen en zullen daarom ondanks alle coronamaatregelen 
onze ledenvergaderingen moeten houden.  
 
Daarom hebben we er vooralsnog voor gekozen de najaarsvergadering [in 
afgeslankte vorm met louter de noodzakelijke onderwerpen] onder voorbehoud te 
organiseren met inachtneming van de RIVM- richtlijnen en de Tijdelijke spoedwet 
corona.  
Afhankelijk van de op de vergaderdatum geldende richtlijnen zullen wij zo 
mogelijk een aantal leden kunnen toelaten op de vergaderlocatie waar het bestuur aanwezig is. 
 
Aanmelding is verplicht, dit kan tot uiterlijk 20 november a.s. via het secretariaat.  
De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de 
vergadering kunt u schriftelijk of per mail vragen stellen via het secretariaat over o.a. de hieronder 
genoemde agenda-onderwerpen. Het bestuur zal deze vragen tijdens de vergadering zo mogelijk 
beantwoorden en opnemen in het verslag van de vergadering. Er is geen rondvraag toegevoegd aan de 
agenda. 
 
Het bestuur van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland nodigt u uit voor onze 
ledenvergadering op: 
 

Vrijdag 27 november 2020 om 19.00 uur 
Agenda 
1. Opening door de voorzitter 
2. Verslag vorige vergadering 30 oktober 2020 
3. Begroting 2021 
4. Vaststelling van de contributie (blijft gelijk €20,-) 
5. Benoeming kascommissie 
    Het bestuur draagt Marianne Wattel, Gabri de Groot en John Pantekoek (reserve) voor tot benoeming als  
    lid van de kascommissie. 
6. Benoeming bestuursleden  
    Het bestuur draagt Corneel de Oude en Wilbert Stadhouders voor tot benoeming als bestuurslid. 
    Eventuele andere kandidaten worden vriendelijk verzocht voor 20 november a.s. contact op te nemen  
    met het secretariaat. 
 
Vergaderstukken worden z.s.m. ter inzage op onze website www.stad-en-lande.nl geplaatst en zijn tevens 
op te vragen bij het secretariaat. 
 
 
Let op: Omdat de landelijke coronaregelgeving rondom groepen voor deze datum nu nog niet bekend is kan het hierboven gestelde 
anders uitpakken en eventueel worden aangepast. Kijk hiervoor op onze website www.stad-en-lande.nl 
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