Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – 5 juni 2021

Beste leden,

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van WEET op 5 juni. Hierbij
ontvangt u de definitieve uitnodiging inclusief agenda en de praktische informatie omtrent de
vergadering. Naast deze uitnodiging vindt u in deze bijlage de vergaderstukken.
De vergadering zal geleid worden door Herman den Dulk en zal wegens de coronamaatregelen weer
online plaatsvinden. Hiervoor gebruiken wij het platform ZOOM. Na aanmelding ontvangt u een
bericht met instructies over het deelnemen aan de vergadering.

Agenda – 5 juni
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Opening
Vaststelling van de agenda en mededelingen
Vaststelling notulen ALV 10 oktober 2020
Voordragen algemeen bestuurslid Mojca Bajc
Aftreden voorzitter Marloes Biegel
Vacatures bestuursleden
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020 inclusief advies kascommissie
Jaarplan 2021
Benoeming kascommissie verslagjaar 2021? * (zie toelichting ommezijde)
Voorstel statutenwijziging
Verslag bijeenkomsten ‘De stem van 100 patiënten’
Ingebrachte stukken leden
Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Programma
10:00 - start ALV
12:00 - afsluiting ALV

ZOOM
De vergadering zal online plaatsvinden. Hiervoor wordt de omgeving van ZOOM gebruikt. Komende
week ontvangt u een uitnodiging met een link naar deze omgeving. Wanneer u op de link klikt komt
u in de wachtruimte van de vergadering. De voorzitter zal u om 10 uur toelaten. U hoeft dus geen
programma op uw computer te installeren om deel te kunnen nemen. Let er wel op dat het geluid
en de camera aanstaan. Mocht u hier nog vragen over hebben neem dan contact op via
bureau@weet.info.

*Toelichting kascommissie 2021
In de Algemene Ledenvergadering zullen we een oproep doen voor twee leden die de taak als
kascommissie voor 2021 op zich willen nemen. Wat de kascommissie doet leest u hieronder. Zou u
alvast willen nadenken of deze taak u past?
De kascommissie vormt zich een beeld of de grootte en samenstelling van het vermogen per
balansdatum en de staat van baten en lasten correct zijn weergegeven. Daarnaast controleert de
kascommissie of er geen onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld onrechtmatige
overboekingen naar bestuursleden of verbonden personen of organisaties. Voor de beoordeling
stuurt de penningmeester eerst de bankafschriften en de onderliggende stukken van de
boekhouding. Vervolgens nodigt de penningmeester de kascommissie uit voor een bijeenkomst waar
zij vragen kunnen stellen en steekproefsgewijs facturen en/of bonnen kunnen opvragen.

