Haren/Hoogezand, 8 mei 2020
betreft: uitnodiging online ledenvergadering

Beste leden van de VJN,
Volgende week donderdag 14 mei zullen wij om 20.00 de bijzondere ledenvergadering
houden. Deze vergadering zullen we door de maatregelen die zijn afgekondigd digitaal
organiseren. Deze mogelijkheid is er gekomen door een tijdelijke wet die verenigingen
legitimeert om digitale ALV's te organiseren. Dit vraagt echter wel het 1 en ander van ons
allemaal.
Als bestuur hebben willen we de volgende afspraken maken om de vergadering goed te
laten verlopen:
1. Iedereen die lid is van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord is welkom tijdens de
vergadering;
2. Alle deelnemers aan de vergadering worden "gemute" om verstoring en ruis te
voorkomen;
3. Vragen over beide onderwerpen kunnen (bij voorkeur) vantevoren worden gesteld
door een e-mail te sturen naar bestuur@jenaplanschool.nl vóór maandag 11 mei
20.00 uur. Wij zullen deze vragen dan zoveel als mogelijk vantevoren beantwoorden
en ook tijdens de vergadering nog kort doornemen;
4. Vragen stellen tijdens de ALV is slechts beperkt mogelijk. Tijdens de introductie
zullen we aangeven hoe dat gedaan kan worden;
5. Tijdens de vergadering zal er ook gestemd moeten worden. Voor de benoeming van
Esther Flierman iig en bij voldoende aanwezigheid van leden ook voor de
statutenwijziging. Hiervoor zullen we tijdens de vergadering in de chat een link delen.
Via deze link kunnen jullie je aanwezigheid aangeven en ook meteen jullie stem
uitbrengen. Wanneer de stemming is geweest, zullen we de uitkomst meteen
meedelen.
Via een link kunnen jullie deelnemen aan de vergadering, deze is gedeeld via Parro!
Korte toelichting vanuit het bestuur:
Toevoeging Esther aan het bestuur; Als bestuur zijn we nu niet bij machte om
rechtsgeldige besluiten te nemen voor de Vereniging. Dit is een onwerkbare (kwetsbare)
situatie waar naar ons idee zo snel mogelijk verandering in moet komen. Om dit te regelen

zijn we, in overleg met onze adviseur en de notaris, tot deze oplossing (bijzondere
ledenvergadering) gekomen. Vanuit de leden heeft niemand zich gekandideerd en daarom
willen we jullie van harte aanbevelen om voor de voordracht van Esther te stemmen.
Aanpassing statuten; in de huidige tijd lopen we als bestuur tegen een aantal
onvolkomenheden aan in onze statuten. 1 daarvan was het uitschrijven van verkiezingen bij
onvoldoende bestuursleden en het bevoegd blijven als bestuur; 2. Het mogelijk maken om
digitaal je stem uit te brengen en als bestuur om online een ALV te organiseren; 3. Dat bij
een statutenwijziging geen 2e ALV nodig is (bij onvoldoende opkomst).
1. Op dit moment ervaren wij als bestuur dat het niet werkbaar is dat we niet bevoegd
zijn om besluiten te nemen. Dit willen we graag oplossen. Uiteraard zal wanneer een
soortgelijke situatie weer ontstaat opvolging worden gegegeven aan hetgeen in de
statuten staat om zo snel mogelijk de opvulling in het bestuur te bewerkstelligen.
2. In de huidige COVID-19 situatie merken we dat het onmogelijk is om samen te
komen als vereniging. Ook bestaan in onze statuten geen mogelijkheid om digitaal je
stem uit te brengen. Dat willen we voor de toekomst aanpassen zodat iedereen de
mogelijkheid krijgt om deel te nemen aan stemmingen over besluiten van de
vereniging.
3. In onze huidige statuten staat een vereiste dat bij een statutenwijziging ⅔ van de
leden aanwezig moet zijn en dat ⅔ voor de wijziging is. Wanneer er tijdens de ALV
onvoldoende quorum is dan is er een tweede ALV nodig waarbij ongeacht het aantal
leden ⅔ van de uitgebrachte stemmen positief moet zijn. In de praktijk is er altijd een
2e vergadering nodig, aangezien er nooit ⅔ van de leden aanwezig is tijdens een
eerste ALV. Deze, in onze ogen, onnodige regel willen we graag aanpassen naar
instemming van ⅔ van de leden tijdens de ALV. Hiermee krijg je als aanwezig lid
meer invloed.
Graag zien we u (digitaal) volgende week!
Hartelijke groet,
Linda, Joost en Pieter
NB mocht u als lid hulp nodig hebben om te kunnen deelnemen dan horen wij dat graag via
bestuur@jenaplanschool.nl
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