
 

 

 

 

 

Agenda vergadering van de ledenraad 

12 september 2020 

 

Locatie: De vergadering vindt plaats op het platform Online-ALV.nl. Time Star Media assisteert ons bij de 

organisatie van de vergadering en zal via een hulpdesk telefonisch bereikbaar zijn voor eventuele problemen 

met inloggen. Om deel te nemen aan de vergadering heb je een computer, laptop of tablet met 

internetverbinding en geluid nodig. Voor het inloggen heb je een mobiele telefoon nodig, je ontvangt bij het 

inloggen een SMS-code ter verificatie. In de week van 7 september ontvang je een uitnodiging van Online-

ALV.nl met verdere instructies om in te loggen. Meer informatie over de online vergadering lees je in de 

uitnodiging. 

 

Aanvang  10.00 uur  

 
 

Agenda  

 

 

10.00 u: opening en welkom door 

Erik Wagener en Franc Weerwind 

 

  

1. 

 

10.15 u: Opening 

Vaststellen agenda 

 

Mondeling Ter besluitvorming 

2. 

10.20 u: Goedkeuring notulen 

voorjaar 2020 

 

STEMMEN 

Bijlagen: 

2a. Notulen voorjaar 2020  

 

 

Ter vaststelling: indien er 

vragen zijn, worden die 

beantwoord 

3. 

10.25 u: Kennismaking met de 

nieuwe directeur Esther van 

Garderen 

Bijlage: 

3a. Ter informatie profiel 

Esther van Garderen 

 

4.  

 

10.40 u: Bestuurszaken 

 

a. Stand van Zaken bestuursleden 

     STEMMEN 

b. ontwikkelingen op het bureau 

Bijlage: 

4a. Memo (her)benoeming 

bestuursleden 

 

 

Ter besluitvorming 

 

Mondeling 



 

 

5. 
10.45 u: Grenswijzigingen 

STEMMEN 

Bijlage: 

5a en b. Memo 

grenswijzigingen 

Ter besluitvorming 

6. 

 

10.50 u: Jaarverslag en 

jaarrekening 

a. Jaarverslag en jaarrekening 

vaststellen 

b. Aanvullingen van de 

controlecommissie 

STEMMEN 

Bijlagen: 

6a. Jaarverslag en 

jaarrekening 2019 

6b. Advies van de 

controlecommissie 

 

a. Ter besluitvorming 

b. Ter informatie 

 

7.  11.10 u: Koffiepauze 
Benen strekken en klein 

rondje fietsen 
 

8. 
11.30 u: Afscheidswoord Saskia 

Kluit 
Mondeling  

8. 

 

11.50 u: Panelgesprek: drie nieuwe 

fietsfamilie-leden in gesprek onder 

leiding van Erik Wagener en met 

een reactie van Esther van 

Garderen 

 

Mondeling 

Mogelijkheid tot vragen 

stellen in de chat 

 

Ter informatie 

9. 

 

12.30 u: Fondsenwerving door 

Hans Broodman, partner Nassau 

Fundraising 

 

Mondeling (presentatie) 

Mogelijkheid tot vragen 

stellen in de chat 

Ter informatie 

10. 13.00 u: Lid van verdienste  Mondeling 

11. 13.15 u: Rondvraag en sluiting  Mondeling 

  


