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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen en bonden
P/a het secretariaat

Geacht bestuur,
Als AVVN-bestuur hopen wij dat dit bericht u en uw naasten in goede gezondheid bereikt. Het
zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar eenieder die door deze crisis
wordt geraakt. Wij proberen in deze moeilijke tijden zoveel als mogelijk de continuïteit van
onze vereniging te borgen. U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee
gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene vergadering (congres) die
we normaal gesproken op 20 juni 2020 bij Congrescentrum Antropia in Driebergen houden niet
willen laten doorgaan. De overheid heeft bepaald dat bijeenkomsten waarbij veel mensen
samen komen, niet gehouden mogen worden tot 1 juni 2020. Op dit moment is niet bekend of
deze periode wordt verlengd.

Verplaatsing van de algemene vergadering/AVVN-congres
Wij zijn voornemens om ons congres te verplaatsen, naar 28 november 2020. Het bestuur
tracht immers de risico’s op het terrein van gezondheid voor de leden zoveel als mogelijk te
beperken. Ook onder onze leden, vrijwilligers en medewerkers bevinden zich personen, die tot
de risicogroep behoren. Wij hebben overwogen om de vergadering digitaal te houden. Gelet
echter op het grote aantal aanwezigen en het feit dat niet iedereen de beschikking heeft over,
of eenvoudig toegang heeft tot elektronische vormen van vergaderen, kiezen wij ervoor om
het congres te verschuiven.
Heeft u bezwaar tegen het vanwege deze uitzonderlijke omstandigheden verplaatsen van ons
congres, dan verzoeken wij u dit met redenen omkleed, zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar
te maken. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u met de verplaatsing instemt.

Toesturen stukken
Het bestuur zorgt in ieder geval voor dat u de volgende congresstukken digitaal kunt
downloaden op https://jaarstukken.avvn.nl/:








Notulen van het 73ste AVVN-congres d.d. 22 juni 2019
Bestuursverslag 2019
Toelichting en voorstel bij AVVN-financiën
Balans en Staat van Baten en Lasten 2019
Verslag Commissie van Onderzoek
Aangepaste begroting 2020 en begroting 2021
Voortgangsrapportage Transitie AVVN
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Heeft u vragen over deze stukken, dan kunt u deze nu al schriftelijk aan ons stellen. Wij
verzamelen de vragen en beantwoorden deze uiterlijk tijdens het congres.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien, indien u op onze brief wilt
reageren, uw reactie uiterlijk op 5 mei 2020 op e-mailadres info@avvn.nl tegemoet.
Met vriendelijke groet
Namens het AVVN-bestuur

Harry Staas
secretaris
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