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De digitale Algemene Ledenvergadering, waarom en hoe (“10 geboden”) 

Aangezien de sinds 16e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 4 
november 2020 samenkomsten van meer dan 30 personen verbiedt heeft het bestuur 
wederom moeten besluiten de in de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, artikel 61 
aangegeven weg te volgen. Dit artikel maakt het mogelijk voor een bestuur van een 
vereniging te bepalen dat leden geen fysieke toegang hebben tot de ALV onder een aantal 
voorwaarden. Deze voorwaarden houden o.a. in dat de vergadering voor alle  leden (en  
zonder gezondheidsrisico’s) langs elektronische weg te volgen is. Voor een rechtsgeldige 
vergadering moeten leden de gelegenheid hebben om tot uiterlijk 72 uur vóór de 
vergadering schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over geagendeerde onderwerpen. 
Ook moet een bestuur zich inspannen om tijdens de vergadering per elektronisch 
communicatiemiddel gestelde vragen ( een “chat” mogelijkheid) te beantwoorden. Tijdens 
een ALV in digitale vorm kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, na stemming via 
zo’n middel.  

We hebben deze vorm van vergaderen in juni en september met ondersteuning van 
webbeheerder Fons Schrijver uitvoerig getest en in orde bevonden Gekozen is destijds voor 
een standaard webinar programma “Webinargeek” genaamd. Aangezien een aantal te 
nemen besluiten geen uitstel dulden (o.a. goedkeuring jaarrekening 20219 -2020, 
behandeling bijgestelde begroting ’20-’21, benoeming bestuursleden) zullen we de ook deze  
ALV geheel digitaal houden.  

 Anders dan bij een fysieke vergadering wordt er nogal wat gevergd van leden. Niet zozeer 
technisch (“een kind kan de was doen") maar wel qua deelname. Hieronder volgen een 
aantal aanwijzingen (“10 geboden”) om ook deze digitale ALV goed te laten verlopen.  

1) Volg de bestuursmedelingen op de verenigingssite  
Het bestuur maakt in deze mededeling de datum en tijdstip van de ALV bekend en 
kondigt aan dat leden na aanmelding via een bij de ledenadministratie bekend 
(geverifieerde) mail adres een convocatie zullen ontvangen. 

2) Meld uzelf aan via de secretaris (secretaris@voorschoten97.nl)  
Een mailtje sturen is voldoende. Vermeldt daarin duidelijk naam en KNVB cq AU 
nummer. Na check van het mailadres ontvang het lid wat zich heeft aangemeld een 
convocatie met daarin ALV agenda, verwijzing naar bijbehorende stukken,  
onderwerpen waarover gestemd zal worden en wijze van bijwoning van het webinar. 

3) Volg de instructies in de uitnodiging 
Probeer de code uit voor toegang krijgen tot het webinar via de link in de uitnodiging.  

4) Stel uiterlijk vier dagen voor de vergadering uw vragen na kennisneming van de ALV 
stukken 
Al bestaat de mogelijkheid via een chat kanaal tijdens de vergadering opmerkingen 
en te maken en vragen te stellen beter is het om deze te voren te in te dienen. Het 

 
1 Wet van 22 april 2020, Staatsblad 2020 nr. 124, in werking getreden op 22 april 2020, Staatsblad 126 
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bestuur houdt tijdens de vergadering bij wat er op de chat binnenkomt, clustert dat 
en geeft eventueel antwoorden. Op onzin chats gaan we natuurlijk niet in.  

5) Maak op de ALV datum tijdig verbinding met het de webinar site, via de link.  
Tijdig aanwezig zijn is, net als bij een fysieke vergadering, belangrijk voor een goed 
verloop van de bijeenkomst.  

6) Doel van de ALV is om leden te laten besluiten over bestuursvoorstellen. Goed 
opletten dus… 
De webinar software stelt ons in staat om besluiten waarover gestemd moet worden 
te voren gereed te maken daarvoor. De te volgen werkwijze houdt in dat we eerst de 
meningen peilen, daarop reageren en daarna onze voorstellen in stemming brengen. 
2. 

7) Het bestuur zal de vergadering leiden vanuit de kantine (“op 1.5 m”), met behulp van 
laptop, aparte camera en een microfoon. 
We hebben technische ondersteuning ter plekke die eventuele problemen kan 
helpen oplossen.  

8) Wij zien en horen als bestuur u niet, u ons wel 
Bij fysieke vergaderingen reageren we op elkaar, verbaal en non-verbaal. Dat 
nabootsen met massaal video bellen blijft ook dan behelpen, daarom hebben we 
daar niet voor gekozen. Ook willen we de mogelijkheid tot deelname zo 
laagdrempelig als mogelijk houden: mail + browser is voldoende om deel te nemen. 
We zullen een telefoonnummer geven voor noodgevallen.  

9) De secretaris zet binnengekomen relevante vragen (eventueel geclusterd)  leesbaar 
voor een ieder op het scherm 
Via het chat kanaal kunnen leden vragen stellen en opmerkingen maken. Mochten 
daar vragen tussen zitten waarvan het bestuur vindt dat deze relevant zijn voor alle 
deelnemers dan komen die in beeld. Onzin vragen uiteraard niet.  

10) Langs de gebruikelijke weg kunnen leden kennisnemen van ALV verslag en andere ter 
vergadering besproken stukken 
Ook hiervoor geldt dat stukken met een aan leden bekend gemaakte toegangscode 
zodra mogelijk toegankelijk worden gemaakt  

 
2 De software bevat de mogelijkheid tot controle achteraf op de stemmingen en de uitslagen.  


