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      Zeist, 2 juli 2020  
 
Uitnodiging Vertegenwoordigende Vergadering  
dinsdagavond 4 augustus 2020 
Tijd: 19.30 – 20.30 uur  ** online**  
 
Aan:  Ereleden, Afgevaardigden van afdelingen en van de algemene leden, Leden van besturen, 
afdelingen en gewesten, Leden van de commissies en landelijke werkgroepen en belangstellende 
leden van de KNNV. 
 
Beste Leden,  
 
Op 4 april 2020 was de jaarlijkse VV gepland. Echter, door de afgekondigde coronamaatregelen kon 
deze bijeenkomst niet doorgaan. Op dit moment is een jaarvergadering in een zaal met persoonlijke  
aanwezigheid niet haalbaar. Om toch voortgang te kunnen geven aan bestuurlijke zaken heeft het 
landelijk bestuur gekeken hoe toch besloten kan worden over jaarrekening en jaarverslag en hoe de 
verkiezing van nieuwe bestuursleden kan plaatsvinden. Hierbij ontvangt u de uitnodiging met een 
uitleg over de procedure, de agenda en stukken voor de VV. 
 
Informeren en besluiten apart 
Het landelijk bestuur heeft ervoor gekozen om de uitwisseling van vragen en antwoorden en de 
besluitvorming van elkaar los te koppelen. Alle vragen over de stukken kunnen via mail gesteld 
worden tot 23 juli 2020. De beantwoording door het landelijk bestuur s ook digitaal en wordt aan 
iedereen beschikbaar gesteld via de mail, intranet en website. De stemming gaat via een 
stemformulier vooraf aan een video-bijeenkomst op dinsdag 4 augustus 2020 om 19.30 uur. 
 
Dat betekent dat er een deels schriftelijke VV is, gecombineerd met een video-bijeenkomst waar 
gestemd wordt en de uitslag van de stemmingen bekend gemaakt wordt. De agenda is dus anders 
dan van de “live” VV. Deze keer houden we het zakelijk en kort. De video-bijeenkomst via Zoom is 
gericht op het nemen van formele besluiten. 
 
Kort samengevat bestaat de VV uit de volgende delen: 
1. Schriftelijk informeren en reageren van 2 t/m 23 juli 2020 via secretaris@knnv.nl 
2. Schriftelijke reactie van het landelijk bestuur tot 30 juli 2020 
3. Stemmen door afdelingen via het stemformulier t/m 3 augustus 2020 
4. Besluiten tijdens de videobijeenkomst op dinsdagavond 4 augustus 2020, van 19.30 – 20.30 uur via 
Zoom 
5. Eén afgevaardigde per geleding meldt zich aan voor deelname aan de videobijeenkomst via 
https://www.knnv.nl/aanmelden-online-vv-2020 of email: bureau@knnv.nl. 
 
Stemprocedure 
Stemmen kan dus al vooraf schriftelijk per afdeling via het bijgevoegde stemformulier. Elke afdeling 
heeft 1 stem. Het gewicht van elke stem hangt af van het ledenaantal van de afdeling. Als er in de 
video-bijeenkomst geen ruime meerderheid voor een besluitpunt is, wordt er per afdeling gestemd en 
de stemmen geteld.  
Voor de online VV gelden de bepalingen over de geldigheid van de stemming zoals in de landelijke  
KNNV statuten zijn beschreven (artikel 9 lid 8). 
 
Het landelijk bestuur hoopt van harte dat in 2021 een VV oude stijl, met ontmoetingen, gezelligheid en 
een mooi programma weer mogelijk is. 
 
Oefenen met Zoom 
Mocht je nog een keer willen oefenen met video-vergaderen, neem dan contact op met het KNNV 
bureau, email: bureau@knnv.nl. We plannen dan extra oefenmomenten in, zodat iedereen kan 
meedoen. 
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Planning 
 
wanneer wat hoe wie 
Do 2 juli 2020 Agenda + alle VV 

stukken beschikbaar + 
stemformulier  

- via mail 
- op intranet 

Landelijk bestuur 

t/m do 23 juli 2020 Schriftelijk aanleveren 
vragen / opmerkingen 

- via mail aan 
secretaris@knnv.nl 

Afdelingen / 
geledingen 

Do 30 juli 2020 Antwoorden en 
reacties op vragen en 
opmerkingen 
beschikbaar 

- via email 
- op intranet 
 

Landelijk bestuur 

30 juli t/m 3 augustus 
2020 

Inleveren 
stemformulieren 

- via email aan 
secretaris@knnv.nl 

Vertegenwoordigers 
van afdelingen 

Di 4 augustus 2020 
19.30 uur 

Vertegenwoordigende 
Vergadering online 

- via Zoom  Landelijk bestuur en 
vertegenwoordigers 
van afdelingen + 
belangstellenden 

 
 
Aanmelden 
We willen graag weten of u aanwezig bent op de Online Vertegenwoordigende Vergadering op 
dinsdagavond 4 augustus 2020 van 19.30 – 20.30 uur.  
Uiterlijk een dag van te voren ontvangt u een dan de link om mee te doen.  
Aanmelden voor de VV: https://www.knnv.nl/aanmelden-online-vv-2020 
 
Voor vragen over de stukken, procedure of deelname aan online VV, stuur een mail aan: 
bureau@knnv.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet namens het landelijk bestuur,  
Yvonne van Putten, bureausecretaris KNNV 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 
Agenda online VV 4 augustus 2020 
Bijlage 1. Concept Verslag Vertegenwoordigende Vergadering KNNV 13 april 2019 
Bijlage 2. Jaarverslag KNNV 2019 
Bijlage 3. Jaarplan KNNV 2020 
Bijlage 4. Financieel verslag KNNV 2019 met toelichting 
Bijlage 5. Vaststellen afdracht 2021 en samenstelling kascommissie 
Bijlage 6. Samenstelling landelijk bestuur 
Stemformulier Vertegenwoordigende Vergadering KNNV 4 augustus 2020 
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