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Algemene Leden Vergadering AV Marvel 2021 

 
 
De jaarlijkse ALV van Atletiekvereniging Marvel vindt dit jaar plaats op dinsdag 23 maart om 20:00 
uur. Vanwege de Corona-beperkingen zal dat in online vorm gebeuren. Om er geen ingewikkelde 
avond van te maken, willen we de ALV, samen met alle leden, zoveel mogelijk per email 
voorbereiden, zonder aan de rechten van de leden afbreuk te willen doen. Het stappenplan daarvoor 
wordt hieronder uitgelegd, en zou ertoe moeten leiden dat de feitelijke online ALV op 23 maart een 
soort nabeschouwing wordt. 
 
Het voordeel van deze werkwijze is dat de risico’s met betrekking tot Corona beperkt worden, de 
belangrijkste besluiten gewoon genomen kunnen worden en dat de kosten beperkt blijven. Het 
nadeel is dat de voorbereiding veel werk kost, de doorlooptijd langer wordt en dat er weinig ruimte 
is voor een diepgaande of levendige discussie over zaken. Er moet namelijk voldoende tijd zijn om 
alle stukken te lezen, vragen te stellen en dat deze zoveel mogelijk beantwoord worden voordat de 
AV gehouden wordt. Daarom hebben we als bestuur besloten voor een online ALV.   
 
10 januari – 31 januari 
Leden die het niet eens zijn met de vorm van de online ALV (of delen daarvan) zoals in dit document 
beschreven kunnen vanaf heden tot 1 februari bezwaar maken. Bij voorkeur per email gericht aan 
secretaris@avmarvel.nl. Op basis van de Coronanoodwet is het Bestuur gerechtigd voor een online 
vorm te kiezen, maar er zal geprobeerd worden zoveel mogelijk aan eventuele bezwaren tegemoet 
te komen en waar mogelijk een oplossing te vinden. 
 
7 februari 
Na de reguliere bestuursvergadering van 2 februari zullen de agenda en de stukken voor de ALV 
verzonden worden aan alle leden. Ook zal duidelijk aangegeven worden over welke zaken 
besluitvorming gevraagd wordt. Vanaf dat moment kunnen leden hun vragen en zienswijzen 
indienen, wederom bij voorkeur per email gericht aan secretaris@avmarvel.nl. 
 
8 februari – 1 maart 
In deze periode zal het bestuur regelmatig in een mail aan alle leden antwoorden op ingediende 
vragen en zienswijze. Deze reacties zullen ook in de Clubapp verschijnen. Uiteraard kan op deze 
antwoorden van het bestuur ook gereageerd worden. 
 
4 maart 
Alle leden worden per email uitgenodigd hun stem uit te brengen over de besluitpunten. Ter controle 
zal er aanvullende gegevens gevraagd worden om de identiteit van de afzender te controleren.  
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4 maart – 7 maart 
Op deze dagen kunnen leden per mail hun stem uitbrengen over de onderwerpen waar in de vorige 
stap om een beslissing is gevraagd.  
 
16 maart 
Voor wie niet bekend is met online vergaderen met Microsoft Teams wordt deze avond een “oefen” 
ALV gehouden, uitsluitend bedoeld om iedereen vertrouwd te maken met online vergaderen via 
Teams. Wie al bekend is met Teams kan dit overslaan.  
 
23 maart 
De feitelijke ALV zelf zal met behulp van Microsoft Teams plaatsvinden, deze zal worden opgenomen, 
naast de gebruikelijke notulen. De voorzitter neemt in hoofdlijnen de agenda door, met aandacht 
voor de ingediende vragen. Uiteraard wordt de uitslag van stemmen bekend gemaakt. De ALV is 
daarmee in feite een centrale nabeschouwing van alle correspondentie die de weken ervoor heeft 
plaatsgevonden. Ondanks dat discussie en stemming vooraf hebben plaatsgevonden zal er op de ALV 
ruimte zijn om te reageren. 
 
 

Doe mee! Laat je stem horen! 

In een vereniging hebben de leden het voor het zeggen. Voor de dagelijkse beslissingen kiezen de 

leden een bestuur, maar op de jaarlijkse ALV legt dit bestuur verantwoording af aan de leden. Samen 

met de leden kijken ze zowel terug en natuurlijk ook vooruit.  

Dus meepraten en meebeslissen over de toekomst van Marvel doe je tijdens de ALV! 

 

10 januari 2021 

 

Bestuur AV Marvel 

 

 


