
 

Aan de leden van buurtvereniging Rivierenbuurt. 

Betreft: ledenraadpleging  

Beste mensen, 

Dit jaar hebben wij verschillende keren pogingen gedaan een Algemene Ledenvergadering 
te organiseren. Maar Corona gooide steeds weer roet in het eten. Laatstelijk waren wij van 
plan op 25 november a.s. een ALV te houden met een beperkt aantal mensen, maar in 
verband met sluiting van De Stroming kan ook dat niet door gaan. 

En toch moet er dit jaar nog wat gebeuren. De statuten schrijven namelijk voor dat de 
jaarstukken goedgekeurd moeten worden door de ALV. Daarom hebben wij er onder de 
gegeven omstandigheden voor gekozen om de leden te vragen voor deze ene keer akkoord 
te gaan met een schriftelijke afhandeling. De stukken zelf staan op de website van onze 
vereniging (www.derivierenbuurt.nl, onder de rubriek voor de leden). Het gaat om de 
volgende documenten. 

1. Verslag vergadering 30 oktober 2019 
 

2. Rekening en verantwoording 2019.  
 
Jaarverslag, staat van baten en lasten, balans en verslag van de kascommissie 
(heeft ingestemd met de financiële stukken). 
  
Het bestuur stelt voor de balans en de staat van baten en lasten goed te keuren en 
het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. 
 

3. Décharge bestuur 2019. 
 
Als wordt ingestemd met de onder 2 genoemde stukken, wordt voorgesteld het 
bestuur décharge te verlenen voor 2019. 

 
4. Benoeming leden kascommissie.  

 
Ingevolge de statuten benoemt de ALV jaarlijks uit de leden een kascommissie van 
tenminste 2 personen.  
 
Voorgesteld wordt het bestuur te machtigen voor 2020 een kascommissie te 
benoemen. 

 
5. Begroting 2021. 

 
Voorgesteld wordt in te stemmen met deze begroting. 

 

U kunt reageren tot 1 december 2020 per mail reageren op de inhoud van de stukken 
(info@derivierenbuurt.nl). Het bestuur zal een verslag maken van de opmerkingen en 
voorzien van commentaar. Dat verslag wordt nog dit jaar aan de leden gestuurd. 
 
Wij hopen dat u er onder de gegeven omstandigheden mee kunt instemmen dat wij dit jaar 
op de geschetste wijze invulling geven aan onze statutaire verplichtingen. 



Tenslotte 
Dit is de eerste keer dat wij voor een ALV uitsluitend de leden van de vereniging benaderen, 
via hun emailadressen. Nu de ledenadministratie is geactualiseerd, wordt dat de nieuwe 
gedragslijn. Middels de Buurtkrant blijven inwoners op de hoogte van de mogelijkheid om lid 
van de buurtvereniging te worden. 

5 november 2020 
Het bestuur 


