Zwolle, 11 november 2020

Beste leden, vrijwilligers en donateurs,
In verband met de uitbraak van COVID-19 is het fysiek bij elkaar komen voor een Algemene
Ledenvergadering (ALV) niet gewenst, maar op grond van de statuten van COC Zwolle wel
vereist. Met het ingaan van de Tijdelijke wet COVID-19 (Spoedwetgeving) zijn een aantal
voorzieningen getroffen onder andere met betrekking tot de ALV en (jaar)verslagleggingen
van verenigingen. Vanuit deze voorzieningen hebben we als bestuur gekozen voor een
volledig digitale ALV voor leden, vrijwilligers en donateurs.
Graag nodigen wij jullie uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering van COC Zwolle op
vrijdag 27 november 2020 van 19.30 tot 21.30 uur. Aan deze digitale vergadering kan
worden deelgenomen middels een livestream via YouTube, daarvoor ontvangen jullie een
aantal dagen vóór 27 november per e-mail een digitale link met instructie voor deelname.
Alleen leden van COC Zwolle zijn stemgerechtigd tijdens deze digitale vergadering (conform
de statuten van COC Zwolle). Alle leden ontvangen een aantal dagen vóór 27 november een
extra e-mail met daarin een link met instructie voor het uitbrengen van stemmen op de
documenten én de door het bestuur voorgedragen secretaris en algemeen bestuursleden
(zie de ALV agenda).
Graag stellen we de leden van COC Zwolle in de gelegenheid om per e-mail vragen te
stellen over de onderwerpen die op de agenda vermeld staan tot en met uiterlijk maandag
23 november 2020. Deze kunnen gemaild worden naar bestuur@coczwolle.nl en worden
beantwoord, eventueel thematisch, tijdens de digitale vergadering door het bestuur.
De agenda is bijgevoegd. De bijbehorende documenten zijn z.s.m., uiterlijk 16 november
a.s., te downloaden via de website van COC Zwolle: COC Zwolle downloads
Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van COC Zwolle
Harry Siebring-Quist
Voorzitter
Adres Westerlaan 51, Kantoor H1.4 8011 CA ZWOLLE
Tel. 06 828 18 227
www.coczwolle.nl info@coczwolle.nl

AGENDA VOOR DE DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
COC Zwolle
Vrijdag 27 november a.s. aanvang vergadering 19.30 uur
Einde vergadering 21.30 uur
Deelname: livestream via YouTube
Agenda:
1. Opening en welkom
2. Vaststellen agenda
3. Uitleg spelregels digitale ALV
4. Concept notulen ALV oktober 2019
5. Mededelingen en nieuws
6. Kascommissie
7. Jaarverslag 2019 (vaststelling leden)
8. Jaarrekening 2019 (vaststelling leden)
9. Decharge (vaststelling leden)
10.Introductie nieuw infoboekje COC Zwolle
11.Jaarplan 2021 (vaststelling leden)
12.Begroting 2021 (vaststelling leden)
13.Introductie werkgroep i.o. lhbti & geloof
14.Digitale nationale herdenking Transgender Gedenkdag
Zwolle
15.Aanmelden jubileumgroep 45 jaar COC Zwolle (december
2021)
16.Tussentijds aftreden bestuursleden per 1 januari 2021:
Johan Oving, Harry Siebring-Quist
17.Verkiezing secretaris: Rosanne Veldwijk (stemmen leden)
18.(Her-)verkiezing algemeen bestuursleden: Stan van Houten,
Annemarie van der Kolk, Jeroen Idzenga (stemmen leden)
19.Rondvraag
20.Einde ledenvergadering
De documenten bij de agendapunten zijn uiterlijk vanaf 16 november a.s. te
downloaden via COC Zwolle downloads

