Onderwerp: digitale Jaarvergadering Vereniging Bredevoorts Belang op
23 november 2020 om 20.00 uur
Beste leden van de Vereniging Bredevoorts Belang,
Wij leven in een bijzondere tijd. Het Coronavirus belemmert ons om het
vertrouwde leven te leiden. Wij hebben steeds maar gewacht op een betere
tijd om een fysieke Jaarvergadering te kunnen houden. Dat nu blijkt de
komende periode opnieuw niet mogelijk en ook niet verantwoord. Onder onze
leden en vrijwilligers zijn mensen in de risicogroep en ook voor de andere
leden willen wij niet de grenzen van wat mogelijk zou kunnen zijn opzoeken.
Het bestuur wil graag rekening en verantwoording afleggen van het gevoerde
beleid in 2019. De enige mogelijkheid is thans een digitale bijeenkomst op 23
november 2020 om 20.00 uur, waarvoor wij uitnodigen. Het is echter mogelijk
dat u niet beschikt over een computer/laptop/ipad waarop de vergadering via
een digitale oplossing bezocht kan worden. Om onze leden van dienst te zijn er
twee mogelijkheden.
1. U beschikt over een computer/laptop/ipad: u meldt zich vóór 17
november aan via het emailadres van Bredevoorts Belang:
bredevoortsbelang@gmail.com met uw naam en emailadres. U
ontvangt dan een link waarop u kunt klikken voor een verbinding met de
vergadering op 23 november vanaf 19.45 uur. Het jaarverslag 2019, de
notulen van de Jaarvergadering op 23 mei 2019 en de financiële
stukken over 2019 vindt u op de website www.bredevoort.nu
Scroll op de homepage helemaal naar beneden en u ziet daar in de
blauwe balk (de footer) rechts onder contact’ ‘Vereniging Bredevoorts
Belang’. Klik aan en u kunt alle stukken lezen ter voorbereiding.

De AGENDA vindt u daar ook. Die is belangrijk voor een vlot en zakelijk
verloop van de vergadering. Bij de punten staat dan ook een toelichting.
Lees die toelichting!
2. Voor leden die niet beschikken over (geschikte) digitale middelen is de
mogelijkheid om tijdens de openingstijden van de VVV aan de Markt 8
alle stukken in te zien en desgewenst uw stem te laten gelden. Dit kan
tot uiterlijk 20 november,
Bezoek aan de VVV is mogelijk op 17, 18, 19, 20 november. Ook is het op
deze dagen mogelijk om bij vragen te bellen met een bestuurslid onder
nummer 0543-475831 (geen contact? spreek in, noem uw
telefoonnummer en u wordt teruggebeld).
Dit is volgens ons -o.a. na overleg met een notaris- een verantwoord omgaan
met de bijzondere omstandigheden nu er ook geen zicht is op spoedig opening
van de horeca of andere openbare gelegenheden. Mocht zich tussentijds toch
enige versoepeling van de maatregelen voor doen, dan blijft deze digitale
jaarvergadering met ook de mogelijkheden voor een fysieke inzage en uiting
van mening gehandhaafd.
Wij rekenen op uw deelname en begrip.
Vriendelijke groet, Bestuur van de Vereniging Bredevoorts Belang

