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Aan de besturen van onze aangesloten
verenigingen

Beste tuinvrienden,
Van harte nodigen wij jullie uit voor het 74ste AVVN-Congres (algemene vergadering), dat op 28
november 2020 om 10.30 uur begint. Iets voor 13:00 uur ronden we het Congres af.
Dit jaar vindt het Congres in een bijzondere setting plaats. Niet in een zaal in een
vergadercentrum, maar (voor het eerst) in een online omgeving. Als bestuurslid en genodigde kun
je gewoon vanuit je eigen huis, aan de keukentafel of in je luie stoel, het congres bijwonen en je
stem uitbrengen. Het voornaamste dat je nodig hebt, is een beeldscherm (computer, tablet of
smartphone) met internetverbinding, een rustig plekje - tip: gebruik een hoofdtelefoon of oortjesen een goede kop koffie of thee. Wij regelen de rest.
Waarom deze primeur? Vanwege het coronavirus organiseren we ons AVVN-congres online. De
Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid maakt het mogelijk om in een digitale vergadering
rechtsgeldige besluiten te nemen, ook al hebben we die optie nog niet in onze statuten verankerd.
Om alles soepel en vloeiend te laten verlopen, maken we gebruik van de diensten en expertise
van het gerenommeerde Online-ALV.
Wil je deelnemen? Vul het registratieformulier in!
Een ding is onveranderd. Vooraf aanmelden is nodig om te kunnen deelnemen. Vul daarom het
registratieformulier (link is naar het e-mailadres van de vereniging gezonden) zo snel mogelijk
in en stuur het retour. Uiterlijk 6 november 2020 moet het ingevulde registratieformulier
weer in ons bezit zijn.
Vragen over congresstukken?
Stel ze gerust. Vragen over congresstukken moeten uiterlijk 72 uur voor het begin van het
congres in ons bezit zijn. Meer hierover lees je in de bijlage bij deze brief.
We hopen jullie in groten getale te begroeten op het 74ste AVVN-Congres. Wij hebben er zin in en
kijken uit naar een boeiend virtueel samenzijn met onze tuinvrienden.
Met vriendelijke groet,
Harry Staas,
secretaris
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Bijlage
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 publiceren wij uiterlijk 28 oktober 2020 op onze congreswebsite. Hiermee voldoen we aan onze statuten. Verenigingen die hebben aangegeven
stukken per gewone post te willen ontvangen, kunnen deze kort na 28 oktober als extra
service tegemoetzien.
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. 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 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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Bijlage
Hoe werkt een congres online?
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Benieuwd? Neem vooral alvast een kijkje op Online-ALV 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.
Het Congres wordt uitgezonden vanuit een studio. Daar is het AVVN-bestuur
aanwezig. Dat zie je allemaal op je scherm. Aan de hand van de agenda gaat de
voorzitter de diverse agendapunten af. Presentaties en/of toelichtingen krijg je ook
in beeld. 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.
Direct aansluitend aan het huishoudelijk gedeelte hebben we twee interessante
presentaties in petto. Allereerst een korte presentatie van ons nieuwe logo en
huisstijl en de vernieuwde Tuinliefhebber. Daarna een boeiende interactieve lezing
van Vera Greutink. Vera is een ervaren moestuinier, groenschrijver en ontwerper
van eetbare tuinen. Op het 74ste AVVN-congres leert zij ons hoe je in de moestuin
met minder werk, meer kunt oogsten en tegelijkertijd een gezonde bodem kunt
ontwikkelen en je tuin klimaatbestendiger kunt maken. En dat alles op natuurlijke
wijze. Na afloop van de lezing kun je aan Vera vragen stellen. Wil je onze spreker
Vera Greutink alvast ontmoeten, neem dan een kijkje op tuinsmakelijk.nl.

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 per e-mail naar
ons.
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