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BUITENGEWONE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

 
maandag 11 mei 2020 

20.30 uur 
 
 

Agenda 

 
1. Opening 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen (incl. toelichting bestuur genomen besluiten n.a.v. 

Covid-19)  
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 november 2019 * 
 

4. Mandaat vervanging semi-waterveld, veld 3 ** 
 

5. Rondvraag 
 

6. Sluiting  
 
  



Hockeyvereniging ‘t Spandersbosch 

 
 
 

Logistiek 
In afwijking van de statuten, maar conform de ‘Tijdelijke wet COVID-19’, geldt het volgende voor 
deze Buitengewone Algemene Vergadering (BAV): 

• Het bestuur heeft bepaald dat leden geen fysieke toegang hebben tot de BAV; 

• De leden kunnen via elektronische weg deelnemen aan de BAV (de elektronische link wordt 
voorafgaand aan de BAV bekendgemaakt); 

• De leden zijn tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de BAV in de gelegenheid om schriftelijk of 
elektronisch vragen te stellen over het onderwerp (mandaat vervanging semi-kunstgrasveld). 
Dit kan per mail aan secretaris@spandersbosch.nl; 

• Antwoorden op de ingediende vragen worden uiterlijk tijdens de BAV gegeven en daarna 
gepubliceerd; 

• Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel worden uitgebracht (kan via secretaris@spandersbosch.nl) worden 
gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.  

 

Agenda 
Voorstellen, ten minste vijf dagen voor de vergadering door ten minste twintig leden schriftelijk bij 
het bestuur ingediend, worden alsnog aan de agenda toegevoegd. 
 

*Notulen  
De notulen kunt u terugvinden op de website. 
 

**Vervanging veld 3 
Ter vergadering zal het bestuur een voorstel doen over de vervanging van veld 3, het semi-waterveld.  
Het bestuur vraagt ter besluitvorming uw mandaat voor het vervangen van veld 3. Stukken worden 
uiterlijk op woensdag 6 mei gepubliceerd op de website. 
 

Quorum 
Indien het quorum (25 stemgerechtigde leden) niet aanwezig is bij opening van de vergadering, dan 
wordt de vergadering gesloten. Om 20.40 uur, eveneens op maandag 11 mei 2020, wordt dan de 
volgende Bijzondere Algemene Ledenvergadering geopend. Deze heeft dezelfde agenda. Voor 
besluitvorming in deze vergadering is het quorum van 25 stemgerechtigde leden niet noodzakelijk. 
 

Besluitenlijst 
Tijden de BAV zullen de volgende besluiten ter tafel komen: 

 Vervanging veld 3 


