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Corona follow up
De coronamaatregelen blijven voorlopig
nog bestaand, met uitzondering van
enkele versoepelingen.
Zo blijft de regelgeving voor binnen en
buiten nog gehandhaafd.
Door de maatregelen liggen onze
activiteiten helaas stil. Dit geldt dus niet
alleen voor de algemene
ledenvergadering, maar ook voor onze
jaarlijkse evenementen.
De evenementencommissie is druk
bezig om samen met het bestuur te
kijken naar activiteiten in 2021, die
corona-proof zijn. Uiteraard is veiligheid
van onze deelnemers en vrijwilligers
daarbij een allereerste zorg

Jaarvergadering 2021
Vooraankondiging
Gebruikelijk houden we in het eerste
kwartaal van het nieuwe kalenderjaar
onze Algemene Leden Vergadering
(afgekort tot ALV). De huidige
omstandigheden rondom corona en de
overheidsmaatregelen maken een ALV
zoals we dit gewend waren, niet
mogelijk. Daarom heeft het bestuur van
de buurtvereniging Tuetsloe besloten tot
een schriftelijk ALV. De coronawet biedt
de mogelijkheid om de ALV schriftelijk
te houden. Deze vorm van ALV heeft
dezelfde juridische status als de
normale “fysieke” ALV.
In de huidige onzekere tijd van de
coronacrisis willen we dus als bestuur
de ALV schriftelijk afhandelen via de
mail of per post en tegelijkertijd de leden
op de hoogte brengen van de actuele
zaken.
De Algemene Ledenvergadering stond
gepland voor 31 maart 2021 bij
Bousema en gaat dus niet door. Omdat
de vereniging volgens haar statuten een
keer per jaar aan de leden verslag
moeten uitbrengen, heeft het bestuur in
eerste instantie gedacht aan uitstel. Er
worden echter veel activiteiten en
bijeenkomsten opgeschoven en
afgeblazen. Waardoor het 'straks'
waarschijnlijk erg druk wordt. Gezien
deze onzekerheden en om de
gezondheid van mensen niet onnodig
verder in gevaar te brengen heeft het
bestuur besloten de verantwoording
schriftelijk af te handelen.→
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→ Indien je tegen deze wijze
van vergaderen bezwaar hebt,
vernemen wij dat graag van je
onder vermelding van de
redenen
Er zijn een paar onderwerpen,
waar de leden hun goedkeuring
aan moeten geven wil het
bestuur met een mandaat van
de ALV het komende
kalenderjaar door kunnen gaan.
In deze ALV zal het bestuur
alleen de meest noodzakelijke
en verplichte zaken waarover
besloten moet worden aan de
orde brengen. De onderwerpen
die wat langer kunnen wachten
of meer voor een discussie
geëigend zijn, worden tot nader
order uitgesteld. De voorlopige
agenda en de bijbehorende
procedure worden op korte
termijn per mail of per post naar
je gestuurd. Het bestuur hoopt
de leden "bij leven en welzijn" te
zien en spreken op de volgende
ledenvergadering.
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AGENDA
31 maart 2021:
Algemene leden vergadering geannuleerd (!)
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De Ideeënbus
Het bestuur is nieuwsgierig naar jullie ideeën!

Paas-attentie
Aangezien de geplande
evenementen voorlopig nog
afgelast zijn, brengt het bestuur
van de buurtvereniging jullie een
kleine Paas-attentie.
Deze wordt op zaterdag 27
maart ( Corona-proof ) bij jullie
bezorgd.

Evenementen 2021
De evenementen zijn nog niet
volledig in kaart. Het programma
voor 2021 volgt z.s.m.

Laat jouw creatieve brein gaan
en deel het met ons!

De ideeën kunnen per mailen verzonden
aan onze secretaris.

!

