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Doesburg, 24 oktober 2020

Geachte besturen basisverenigingen en leden afdeling 8 GOU,
Het Coronavirus heeft ons danig in zijn greep, dusdanig dat wij onze najaarsvergadering gepland op 23
november a.s. niet op de gebruikelijke wijze kunnen organiseren.
Gelukkig biedt de noodwet 1.0 die ingesteld is door onze overheid de mogelijkheid deze vergadering
dusdanig te organiseren dat de stemming rechtsgeldig is. Uiteraard word er gestemd per vereniging, zoals
dat op de normale vergadering ook gebruikelijk is door de afgevaardigde (kiesman).
Dit gaan we zodanig inrichten dat via onze site de afgevaardigde van de vereniging op de diverse
voorstellen kan stemmen. Ook kunt u schriftelijk vragen stellen, bijvoorbeeld over de notulen. Daarna zal
via een live stream op 23 november ingegaan worden op de vragen en de uitslag van de stemming bekend
gemaakt. Tijdens deze livestream is er geen communicatie met het bestuur afdeling mogelijk.
Wanneer het proces van stemmen gereed is zullen de verenigingssecretarissen op de hoogte gebracht
worden hoe en waar de vereniging haar stem kan uitbrengen en in welke periode.
De punten waar u over dient te stemmen treft u in de diverse bijlagen aan behorende bij de definitieve
agenda najaarsvergadering, die u ook hierbij aantreft.
In de agenda staat achter het agendapunt of hier ook een bijlage voor beschikbaar is. Deze bijlagen zult u
dan ook aantreffen.
In de betreffende bijlage treft u de genummerde punten aan waarover u kunt stemmen. Ik kan vast
meedelen dat het aantal voorstellen de 40 overschrijd.
Wij gaan er van uit dat wij e.e.a. dusdanig kunnen inrichten dat het voor ieder begrijpelijk is waar de stem
op wordt uitgebracht. Uiteraard heeft ieder agendapunt waarover gestemd wordt een preadvies van het
bestuur meegekregen.
Met wat goede wil van iedereen moet het lukken en kan het bestuur ook op de juiste wijze haar stem
uitbrengen op de NPO ledenraad die op dezelfde wijze gehouden wordt.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Gelders-Overijsselse Unie
Namens deze,
Marinus ten Dolle
Secretaris a.i.
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