
 

 

 

 

 

 

Uitvoering van de Algemene Ledenvergadering  
van de Hoornvlies Patienten Vereniging 29 augustus 2020 

 

Corona-spoedwet 
De Corona-spoedwet biedt verschillende opties voor het houden van een algemene ledenvergadering 
(ALV). Het bestuur van de Hoornvlies Patienten Vereniging heeft gekozen voor de hieronder beschreven 
aanpak. Een concrete tijdlijn vindt u op de volgende pagina.  
 

Ruim de tijd: de vergaderstukken zijn vanaf 15 juli beschikbaar. 
Om eenieder voldoende tijd te geven voor het doornemen van de stukken en het stellen van vragen 
hebben we gekozen voor een ruim tijdpad. De agenda en alle overige vergaderstukken zijn vanaf 15 juli 
beschikbaar. U vindt de stukken op onze website (www.oogvooru.nl). U kunt ze vanaf die datum ook fysiek 
opvragen; stuur daarvoor een mail naar info@oogvooru.nl.  
 

Vragen stellen kan van 15 juli t/m 26 augustus 

U kunt uw vragen stellen door een mail te sturen naar ons secretariaat op info@oogvooru.nl. Het 
secretariaat zorgt ervoor dat uw vraag direct wordt doorgeleid naar het bestuur. Binnen 48 uur ontvangt 
u van het bestuur een antwoord. 
 

Stemmen kan van 31 juli t/m 28 augustus 

Op de agenda staat een aantal punten waarvoor de leden een besluit moeten nemen. Stemmen kan via 
een stemformulier op onze website.  
 

Bijwonen van de ALV op 29 augustus  
De ALV is op 29 augustus te volgen via Zoom, een platform voor het houden van online vergaderingen. De 
aanmeldprocedure vindt u op onze website www.oogvooru.nl. Tijdens deze online vergadering 
presenteert het bestuur de diverse onderwerpen en zullen de vooraf gestelde vragen per agendapunt 
samengevat worden behandeld. Ook is er middels een chatfunctie gelegenheid tot het stellen vragen n.a.v. 
de in de ALV gegeven presentaties. De chatfunctie wordt niet gebruikt voor inhoudelijke vragen op de 
vergaderstukken of het uitvoeren van een stemming. Die zaken hebben we om twee redenen bewust naar 
voren gehaald: 

1. Om alle leden ruim de tijd te bieden voor het stellen vragen en het overdenken van hun 
besluitvorming t.a.v. de in stemming gebrachte onderwerpen. 

2. Om niet tijdens de ALV volledige afhankelijk te zijn van de techniek. Het is immers een gegeven 
dat niet alle leden beschikken over de middelen en de knowhow om interactief deel te nemen aan 
een online vergadering. 
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Tijdlijn Algemene Ledenvergadering  
 

 
 

Communicatie procedure ALV

Brief naar de leden m.b.t. procedure ALV. 

Publicatie procedure ALV op de website.

Vergaderstukken beschikbaar

Op de website: www.oogvooru.nl.

Fysiek opvraagbaar via e-mail: info@oogvooru.nl.

Indienen van vragen

Uitsluitend via e-mail (o.v.v. naam en lidnummer): info@oogvooru.nl.

Beantwoording van vragen 

Vragensteller ontvangt binnen 48 uur antwoord per email. 

Vraag en antwoord wordt geanonimiseerd gepubliceerd op de website.

Stemmen  

Via het stemformulier op website o.v.v. naam en lidnummer.

Ingediende stemmen worden conform AVG-regels opgeslagen.

Resultaten worden op de ALV bekend gemaakt.

Algemene ledenvergadering 

Via Zoom te volgen.  

Vragen (periode 15 juli - 26 augustus)  worden samengevat behandeld.

Vragen n.a.v. presentaties in de vergadering kan via de chatfunctie.

Notulen Algemene ledenvergadering 

Publicatie concept notulen op de website: www.oogvooru.nl.

Formele vaststelling notulen vindt plaats in eerstvolgende ALV.

zaterdag

29 augustus

10:00-12:00

15 juli

15 juli

-

26 augustus

31 juli

-

28 augustus

5 september


