Werkwijze online-ALV voor het AVVNcongres
Ons digitaal Congres wordt technisch mogelijk gemaakt door Online-ALV. Als
congresdeelnemer heb je maar een paar dingen nodig: een beeldscherm (computer, tablet
of smartphone) met internetverbinding, een e-mailadres en een mobiel telefoonnummer.
Verder moet je computer of tablet natuurlijk wel over een audiofunctie (geluid) beschikken;
anders hoor je ons niet. Specifieke ICT-kennis of -vaardigheid is niet nodig.

STAPSGEWIJS
Procedures voor deelname aan het congres en reactie op vergaderstukken:
Aanmelden voor het congres gaat via het registratieformulier. Dit ingevulde formulier moet
uiterlijk 28 mei 2021 in ons bezit zijn.
De vergaderbescheiden publiceren wij uiterlijk 19 mei 2021 op onze website
https://jaarstukken.avvn.nl/. Hiermee voldoen we aan onze statuten.
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van de stukken, stuur die dan bij voorkeur
voor 12 juni a.s. naar ons. Op die manier hebben wij voldoende gelegenheid om je vragen
goed te beantwoorden. Vermeld in je bericht de naam van je vereniging, de plaatsnaam en
je functie. Stuur je vragen of opmerkingen in ieder geval uiterlijk 72 uur voor aanvang van het
Congres, dat wil zeggen voor woensdag 16 juni 2021 10.30 uur, per e-mail naar het AVVNbestuur via info@avvn.nl. Vermeld in je bericht altijd de naam van je vereniging, de
plaatsnaam en je functie.
Het AVVN-bestuur spant zich in om uiterlijk 16 uur voor aanvang van het digitaal Congres de
vragen schriftelijk te beantwoorden. De antwoorden worden ook gepubliceerd op
https://jaarstukken.avvn.nl/. Je vindt de antwoorden ook terug in de digitale omgeving van
Online-ALV waar je ze kunt downloaden.

HOE WERKT EEN CONGRES ONLINE?
Benieuwd? Neem vooral alvast een kijkje op https://online-alv.nl/uitleg en maak kennis met
hoe een digitale vergadering in zijn werk gaat en wat je kunt verwachten.
Online-ALV werkt op iedere browser. Het is wel belangrijk dat je de meest recente versie van
een browser gebruikt. Heb je Norton Security als virusscanner, dan kan deze aangeven dat
pagina’s niet herkend worden. Er is dan niets aan de hand, alles is veilig en klik gewoon op
“doorgaan”, dan kom je vanzelf weer in de Congresomgeving.
Alle deelnemers (afgevaardigden en gasten) ontvangen enige tijd voorafgaand aan het
Congres van ons de inlog op de e-mailadressen die zij hebben ingevuld op het
registratieformulier. Het inloggen zelf gaat via een 2-staps authenticatie: via de inlogknop in
de mail vraag je een code aan, de code ontvang je daarna – in een sms - op het mobiele

telefoonnummer dat je hebt opgegeven op het registratieformulier. Met die code krijg je
definitief toegang tot onze online congresruimte.
Het is handig om 15 tot 20 minuten voor het begin van het congres alvast in te loggen en een
kijkje te nemen in de digitale omgeving. Alle vergaderstukken zijn daar ook nog eens als
download beschikbaar.
Heb je inhoudelijke vragen of opmerkingen, dan kun je die stellen met behulp van de
chatfunctie. Goed om te weten: zelf kom je niet in beeld. Als er bij een agendapunt gestemd
moet worden, verschijnt een pop-up op je scherm waarmee je je stem kunt uitbrengen. De
stemverhoudingen en uitslag worden direct na de stemming zichtbaar.

TOT SLOT
Een digitaal congres leent zich minder voor mening- en oordeelvorming dan een fysiek
congres. Door alle vergaderstukken met toelichting vooraf naar de leden te sturen, willen wij
daaraan zoveel mogelijk tegemoetkomen. We zullen ons in het Congres met name richten
op urgente besluitvorming die ofwel wettelijk noodzakelijk is, ofwel noodzakelijk is om de
vaart in het veranderingsproces te behouden.
We willen (uitgebreide) discussies graag voor zijn in de beantwoording van de vragen die ons
tot 72 uur voor aanvang van het Congres bereiken en door raadplegingen te organiseren.
Heb je naar aanleiding van deze toelichting nog vragen? Stel ze gerust via info@avvn.nl.
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