
 
 

uitnodiging       

 
Graag nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Vergadering op 27 maart 2021. 
 
Deze uitnodiging met agenda, het verslag van de AV van 11 juli 2020, de financiële stukken (inclusief de 
bevindingen van de kascommissie), de jaarverslagen en werkplannen van bestuur, commissies, bindpunten, 
redactie e.d. en het stemformulier wordt per e-mail aan alle leden gezonden, waar het e-mailadres van bekend is. 
Leden waarvan dit niet bekend is ontvangen de uitnodiging met agenda, aanmeldformulier voor de vergadering 
en stemformulier per post. Zij kunnen de overige stukken opvragen bij de secretaris via 
secretaris@weefnetwerk.nl. 
De uitnodiging met agenda wordt tevens op de website geplaatst. 
 
Zoals al aangekondigd in de nieuwsbrief is nog niet duidelijk wat op 27 maart de richtlijnen in verband met de 
coronapandemie zullen zijn. Daarom heeft het bestuur besloten ook dit jaar alleen een digitale vergadering te 
organiseren.  
Leden kunnen hun stem uitbrengen door middel van het toegezonden stemformulier. Dit formulier kan via e-mail 
of post voor de hieronder genoemde datum 12 maart geretourneerd worden aan de secretaris.  Tijdens de 
vergadering zal de uitslag van de stemming bekend gemaakt worden . 
Onder de inzenders van een correct ingevuld stemformulier zullen 2 bonnen/knipkaarten van het Weefcollectief 
met een waarde van  € 90 verloot worden. 
 
Leden worden, zoals gewoonlijk, in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de te behandelen stukken. 
Omdat de schriftelijke stemming voor de vergadering gehouden wordt wil het bestuur bij deze ook de 
gelegenheid geven eventuele opmerkingen of vragen vooraf kenbaar te maken middels het stemformulier. Deze 
opmerkingen of vragen worden aan de orde gesteld tijdens de digitale vergadering. Uiteraard is het tijdens de 
vergadering nog mogelijk een toelichting te vragen op de ingediende stukken. 
 
Aanmelding digitale vergadering 
In verband met de technische voorzieningen die moeten worden getroffen willen we graag van u weten of u deel 
wilt nemen aan de digitale Algemene Vergadering. U wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk maar in ieder geval 
vóór 5 maart a.s. aan ons door te geven middels een reactie op de gezonden mail of door inzending van het 
aanmeldformulier. Wij verzoeken u uw naam en lidmaatschapsnummer te vermelden. 
 
Inleveren stemformulier 
Voor het inleveren van het stemformulier geldt als deadline 12 maart 2021. In de digitale vergadering van 27 
maart worden de stemverhoudingen bekend gemaakt. 
 
Let op: de aanmelding voor het deelnemen aan de digitale vergadering en het  stemmen over de voorstellen van 
het bestuur zijn twee gescheiden acties. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van WEEFNETWERK 
 
 
Marian Hensing, secretaris 
 
 

Soort bijeenkomst: Algemene Vergadering (AV)  
Datum en tijd: 27 maart 2021 vanaf 10.30 uur 
Aan: Leden WEEFNETWERK 



 
 

Agenda Algemene Vergadering 
         

1. Opening, welkom met een korte inleiding 
 

2. Uitleg over de schriftelijke stemprocedure 
 

3. Notulen AV 11 juli 2020 
 

4. Jaarverslag 2020 
 

5. Financiën 
− Financieel jaarverslag 2020 
− Verslag kascommissie 
− Decharge bestuur 
− Benoeming kascommissie voor 2022 
− Concept begroting 2021 en doorkijk 2022 
− Voorstel inzake overschotten naar de algemene reserve 
− Vaststelling contributie per 2022 en minimum donateursbijdrage 
 

6. Beleidsplan 2018-2023 (ongewijzigd) en Werkplan 2021 
 

7. Verkiezing bestuursleden: 
− Aftredend en niet herkiesbaar: Marian Hensing 
− Aftredend en herkiesbaar: Tineke de Jonge 
− Nieuw bestuurslid: Jacqueline Looijen 
 

8. Beantwoorden van schriftelijk gestelde vragen 
 

9. Bedanken terugtredende vrijwilligers 
 

10. Uitslag van de verloting van 2 bonnen/knipkaarten € 90 van het weefcollectief 
 

11. Rondvraag en sluiting 
 


