Betreft: Algemene Leden Vergadering - Corona
Aan leden en steunende leden van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te
Schuinesloot en omgeving.
Schuinesloot, 18 juni 2020

Het bestuur hoopt dat u deze brief in goede gezondheid ontvangt.
De beperkingen, voortvloeiend uit de Corona crisis, hebben ook gevolgen voor de Algemene Leden Vergadering
die we, zoals de wet voortschrijft, gewoonlijk in de eerste helft van het jaar (moeten) houden, en gepland stond
voor 9 juni jl. Echter, we hebben nu een zeer ongewone situatie, die dwingt tot aanpassingen. Vooralsnog blijven
evenementen en grote bijeenkomsten, tot 1 september niet mogelijk, en dienen voor overige samenkomsten de
regels gesteld door de overheid in acht te worden genomen (oa. voldoende afstand, enz)

In de Statuten (voor het laatst gewijzigd op 9 oktober 2015)
Artikel 8, lid 2, is het volgende vastgelegd:
Jaarlijks voor één juli wordt een algemene vergadering gehouden, waarin de periodieke bestuursverkiezingen
plaatsvinden en door het bestuur onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en
---- verantwoording over het afgelopen boekjaar, samenvallende met het -------- kalenderjaar, worden afgelegd. ----------------Artikel 8, lid 4, is het volgende vastgelegd:
Een algemene vergadering moet ten minste zeven dagen van tevoren -------- schriftelijk worden geconvoceerd.
De convocatie moet behalve tijd en ------ plaats der vergadering tevens de agenda vermelden.--

Op dinsdag 16 juni is het bestuur in vergadering bijeengeweest en hebben wij een afweging gemaakt en
onderzocht hoe we in een situatie van ‘overmacht’ kunnen en mogen handelen en vooral ook hoe we zo
zorgvuldig en verstandig mogelijk een besluit hierover kunnen nemen binnen de kaders die de wet daarvoor
geeft.

Het is vanzelfsprekend dat iedere vereniging in Nederland op dit moment tegen dit soort zaken aanloopt. Het
bestuur heeft zich laten informeren via de richtlijn voor besluitvorming binnen de vereniging i.v.m. maatregelen
Coronavirus.
Artikel 2.8 lid 2 BW
Gedurende de tijd dat als gevolg van de door het kabinet voorgeschreven maatregelen in verband met het
coronavirus geen vergaderingen kunnen worden gehouden, kunnen de volgende richtlijnen worden aangehouden
met betrekking tot de algemene ledenvergadering:
-

Leden ontvangen bericht over uitstel over de algemene ledenvergadering tot nader bericht;
Indien leden komen met een verzoek tot een reguliere algemene ledenvergadering, dan wordt door het
bestuur nogmaals een afweging gemaakt of het gelet op de omstandigheden redelijk is om toch een
algemene ledenvergadering te houden;
- Beraadslaging en besluitvorming in de algemene ledenvergadering uitvoeren door middel van een
digitale tool. Als statuten daarin niet voorzien gebeurt dit met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BWQ;
- Geheel digitale algemene ledenvergadering alleen als het zelfs niet meer mogelijk is om met een zeer
klein aantal personen in vergadering bijeen te komen, met een beroep op artikel 2.8 lid 2 BW.
Een aanbeveling voor de toekomst: aanpassing statuten met toevoeging bepalingen voor digitale besluitvorming.
Gelet op bovenstaande heeft het bestuur besloten haar leden voor te leggen of uitstel van de algemene
ledenvergadering tot een later moment dit jaar, als de omstandigheden dit toelaten, de instemming van de leden
heeft. Een digitale vergadering behoort, naar onze bescheiden mening, niet tot een praktisch haalbaar alternatief.
Het bestuur hecht er waarde aan om financiële verantwoording af te leggen aan haar leden tijdens een fysieke
algemene ledenvergadering, zodra de maatregelen van de Overheid weer worden verruimd.
Besluit:
Het bestuur heeft besloten haar leden per brief te informeren over de omstandigheden die leiden tot verzoek van
uitstel van de algemene ledenvergadering, met instemming van haar leden. Als u zich kunt vinden in het voorstel
om de algemene ledenvergadering te verplaatsen naar een later tijdstip dit jaar, zo snel mogelijk zodra het weer
kan, dan hoeft u niet te reageren en gaat het bestuur ervan uit dat u hiermee akkoord bent.
Als u bezwaar hebt tegen verplaatsing van de algemene ledenvergadering naar een later tijdstip dit jaar dan
verzoeken wij u dit schriftelijk bij het bestuur kenbaar te maken binnen 7 werkdagen, doch uiterlijk vrijdag 26 juni
12.00 uur.
Uiteraard hoopt het bestuur op begrip van haar leden voor de omstandigheden die door ‘overmacht’ zijn ontstaan.
Wij zijn ons maar al te zeer bewust van hoe de coronacrisis ons allemaal raakt in ons dagelijks leven en werken,
en hoe het ook zijn weerslag heeft op het onderwijs.
Met vriendelijke groeten, het bestuur

