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Datum

28 oktober 2020

Ons kenmerk

74ste AVVN congres

Onderwerp

Laatste vergaderbescheiden 74ste
Algemene Vergadering AVVN

E-mail

info@avvn.nl

Aan de besturen van onze aangesloten
verenigingen

Beste tuinvrienden,
Hierbij ontvang je de laatste congresbescheiden. Het betreft voorstellen voor een nieuwe naam,
missie en visie, het voorstel voor de nieuwe invulling van het AVVN-lidmaatschap,
wijzigingsvoorstellen voor onze statuten en ons huishoudelijk reglement en een nadere introductie
van een nieuwe kandidaat voor de Commissie van Onderzoek.
In de agenda zaten een paar foutjes. Deze zijn gecorrigeerd en je ontvangt de juiste agenda.

Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
We doen een wijzigingsvoorstel voor onze statuten en ons huishoudelijk reglement. Dat is onder
meer van belang om te kunnen starten met de nieuwe invulling van ons lidmaatschap. Om de
wijzigingen te kunnen goedkeuren moet meer dan de helft van het totaal aantal uit te brengen
stemmen aanwezig zijn. Van die aanwezigen moet tweederde voor deze voorstellen zijn. Je
aanwezigheid bij dit bijzondere congres is daarmee van groot belang. Corona heeft ons wat
teruggeworpen in de planning. We willen voorkomen dat de vernieuwingen nog meer vertraging
gaan oplopen.

Wil je deelnemen? Vul het registratieformulier in!
Vooraf aanmelden is nodig om te kunnen deelnemen. Vul daarom het registratieformulier zo
snel mogelijk in en stuur het retour. Uiterlijk 6 november 2020 moet het ingevulde
registratieformulier weer in ons bezit zijn. Vergeet niet om bij het onlineformulier onderaan het
registratieformulier op “VERZENDEN” te klikken. Pas dan is de registratie afgerond. Heeft je
afgevaardigde nog geen bevestiging ontvangen, dan is er iets misgegaan bij de registratie. Wil je
dan het formulier nogmaals invullen. Problemen met het registreren? Neem dan met ons contact
op.

Tot slot
We willen (uitgebreide) discussies graag voor zijn door vragen en opmerkingen vooraf
schriftelijk te beantwoorden en door raadplegingen te organiseren.
Heb je naar aanleiding van deze toelichting nog vragen? Stel ze gerust via info@avvn.nl.

Met vriendelijke groet,
Harry Staas,
secretaris
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WERKWIJZE ONLINE-ALV VOOR HET AVVN-CONGRES
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:
1. Aanmelden voor het congres gaat via het registratieformulier. Dit ingevulde
formulier moet uiterlijk 6 november 2020 in ons bezit zijn.
2. De vergaderbescheiden hebben wij op onze speciale congres-website gepubliceerd.
3. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van de stukken, stuur die dan bij
voorkeur voor 21 november 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.
4. Stuur je vragen of opmerkingen in ieder geval uiterlijk 72 uur voor aanvang van het
Congres, dat wil zeggen voor woensdag 25 november 10.30 uur, per e-mail naar het
AVVN-bestuur via info@avvn.nl. Vermeld in je bericht altijd de naam van je vereniging,
de plaatsnaam en je functie.
5. 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 onze speciale congres-website. Je vindt de antwoorden ook terug in de
digitale omgeving van Online-ALV waar je ze kunt downloaden.
6. Dit Congres moeten we in ieder geval over de wijzigingsvoorstellen voor de statuten en
het huishoudelijk reglement stemmen. Andere agendapunten en voorstellen nemen wij
doorgaans aan bij acclamatie (via een applaus). Dat gaat nu wat lastig, maar om niet
onnodig veel tijd te moeten besteden aan stemmingen, willen we toch een vorm van
acclamatie aanhouden. Dat betekent dat als niemand uiterlijk woensdag 25 november
10.30 uur om een stemming heeft gevraagd bij een bepaald agendapunt (over statuten
en huishoudelijk reglement stemmen we wel), wij ervanuit gaan dat het
agendapunt/voorstel bij acclamatie wordt aangenomen. De voorzitter bevestigt dit in de
vergadering.
7. We hebben een aantal voorstellen op de agenda waar we graag met jullie, onze leden,
over van gedachten willen wisselen. Een online-congres is daar minder geschikt voor.
Daarom organiseren wij voorafgaand aan het Congres een aantal raadplegingen. Dit
zijn online bijeenkomsten waar we met jullie over de ideeën en voorstellen van
gedachten willen wisselen. Binnenkort ontvang je meer informatie over onze
raadplegingen.
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