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Digitale ALV of ledenraad
met de (tijdelijke) noodwet
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Vandaag

• Meer over ins en outs van de noodwet
Marijke Flamman, senior adviseur NCR

• ALV zonder meeting
Marja ten Voorde Intrakoop

• ALV met een videomeeting
Alida Dorenbosch KNGF

• Digitaal stemmen tips
Martijn den Ouden, adviseur NCR

Moderatie: Marike Kuperus, Kuperus&Co
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Even peilen

Als het gaat om digitale ALV’s
wat is dan de status van jullie vereniging?

a) We stellen de ALV uit 
tot we weer fysiek bij elkaar kunnen komen

b) We zijn ons aan het oriënteren 
om een digitale ALV te doen

c) We gaan vrijwel zeker een digitale ALV doen

d) We hebben al een digitale ALV gedaan
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ALV volgens tijdelijke noodwet

A. Het mag zonder fysieke toegang tot ALV (of ledenraad), mits:

1. ALV elektronisch voor leden is te volgen;

2. Leden tot 72 uur tevoren vragen schriftelijk of elektronisch 
kunnen indienen 

3. Vragen uiterlijk tijdens ALV beantwoord worden
en op website geplaatst of via elektronisch communicatiemiddel
(als dat niet lukt: geen gevolgen!)

4. Bestuur probeert ook tijdens ALV nog nadere vragen te 
beantwoorden (als dat niet lukt: geen gevolgen!)

5. De stemgerechtigde moet identificeerbaar zijn

6. Bestuur kan bepalen dat ook voorafgaand aan ALV elektronisch 
gestemd kan worden.

B. Termijn jaarstukken verlengd

C. Duur Noodwet ?

In gesprek met Marijke Flamman NCR
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Een ALV zonder meeting

Achtergrond

• Juni 2015 digitale ALV in statuten, 2x keer per jaar online ALV 

• Mogelijkheid melden fysieke vergadering. Nooit iemand gemeld.

Hoe pakken wij het aan?

• Uiterlijk 3 weken voor ALV  e-mailuitnodiging voor ALV, met:

– vergaderstukken en mogelijkheid om vragen te stellen 

– overzicht stempunten en tot wanneer

– unieke link naar online stembiljet (persoonsgebonden)

• Marktonderzoeker krijgt stemmen + eventuele opmerkingen binnen 

• Eventuele vragen gaan naar MT, 

• Persoonlijk antwoord + gepubliceerd op Mijn Intrakoop voor leden.

• Na stemtermijn eindtotaal van stemmen naar MT.

• Geen fysieke vergadering dan online stemmen bepalend. 

• Besluiten gepubliceerd op Mijn Intrakoop + nieuwsbrief.

In gesprek met Marja ten Voorde Intrakoop
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Een ALV met een videomeeting

Achtergrond

• 18.000 leden waarvan 16.700 stemgerechtigde 
fysiotherapeuten

• 2016 een pilot en 2017 echt van start

• Buiten Coronatijd  fysiek met 100 mensen + online 50 

• Vergadering tot 2020 digitaal én fysiek. In 2020 alléén digitaal

Hoe pakken we het aan?

• 6 weken voorafgaand aan vergadering 

– uitnodiging + agenda sturen

– vergaderstukken online 

• Communicatie via nieuwsbrief en website, ook over 
vragen en antwoorden van leden

• Digitaal stemmen: start 2 weken voor datum t/m ALV

In gesprek met Alida Dorenbosch KNGF



7

Digitaal stemmen de tips

• Elektronische communicatiemiddelen

1) beraadslaging, 2) interactie en 3) digitaal stemmen

O.a. Lumi, Legal Voting, Vote Company, ibabs, Avint, 
Online-ALV.nl  En ook ZOOM, Microsoft Teams, Skype 
etc.

• Waar rekening mee te houden?

– Doel en schaal van de bijeenkomst

• Beraadslaging: proces, presentatie en rapportage

• Interactie: discussie en moderatie

• Stemproces: identificatie, machtigingen, 
differentiatie en techniek

– (ICT)-ondersteuning

– Budget

• Tips

In gesprek met Martijn den Ouden NCR
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Even peilen

Een slotvraag

Dit webinar

a) heeft me meer inzicht gegeven in 
het houden van een digitale ALV

b) weerhoudt me ervan om aan een 
digitale ALV te beginnen

c) maakt dat ik zeker een digitale ALV 
ga doen.

Bedankt en……. Wel thuis!


