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Onderwerp: Algemene Leden Vergadering (ALV)

Ootmarsum, 1 januari 2021

Geachte leden,

Op maandag 11 januari 2021 houden wij onze algemene ledenvergadering. Door de
coronacrisis ditmaal iets anders dan anders, we gaan namelijk online vergaderen. Een
online ALV is voor KOSC nieuw, en wij als bestuur zullen dit zo goed als mogelijk
voorbereiden.
De vergadering online volgen
De vergadering is maandag 11 januari vanaf 20:00 uur te volgen via het Microsoft
programma Teams. Als u Teams voor de eerste keer gebruikt dient u het programma te
installeren op uw computer of I-pad. U kunt Microsoft Teams eenvoudig installeren via:
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
Aanmelding
Leden die de Algemene Ledenvergadering willen bijwonen dienen zich per mail aan te
melden door een berichtje te sturen naar Bestuur@KOSC.nl. Aanmelden kan tot en met
zondag 10 januari. Na aanmelding ontvangt u in de loop van maandag 11 januari per
mail van het bestuur een link waarmee u kunt deelnemen aan de Algemene
ledenvergadering.
Agenda en stukken
De agenda en stukken voor de ledenvergadering zullen vanaf maandag 4 januari te
vinden zijn op onze website www.kosc.nl.
Praktische zaken voor de vergadering
Voor een online vergadering moeten we enkele praktische zaken met elkaar afspreken:
1) Zorg ervoor dat u op tijd ingelogd bent, wij beginnen graag om 20:00 uur.
2) Het verzoek is aan alle deelnemers om tijdens de vergadering de microfoon uit te
zetten. Dat kan eenvoudig door in Teams op de balk boven in het scherm de
microfoon aan te klikken (zie afbeelding hieronder).
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3) Het stellen van vragen en met elkaar in gesprek gaan is zeker met een grote
groep digitaal een stuk lastiger. Daarom verzoeken we om uiterlijk zaterdag 9
januari per agendapunt uw vragen per mail in te dienen bij Bestuur@KOSC.nl.
Tijdens de vergadering zullen wij deze vragen beantwoorden. Daarnaast zullen wij
in aanloop naar de vergadering ook deze vragen en de bijbehorende antwoorden
publiceren bij de vergaderstukken.

4) Daarnaast blijft het ook mogelijk om tijdens de online vergadering via de chatbox
van Teams uw vragen te stellen. De knop voor de chatbox is op onderstaande
afbeelding onderstreept.

In de chatbox kunt u de vraag intypen. We kunnen niet garanderen dat we op alle
vragen direct een reactie kunnen geven. In ieder geval kunnen we de antwoorden
na afloop delen.

Stemmen tijdens de vergadering
Bij enkele agendapunten vragen wij de leden zich uit te spreken. Tijdens de online
vergadering gebruiken we hiervoor de hand-functie van Teams. Zie de afbeelding
hieronder.

Bij enkele onderwerpen zal de voorzitter instemming vragen aan de leden. Indien u het
voorstel van het bestuur ondersteunt kunt u dat kenbaar maken door de hand functie
aan te klikken. Na iedere stemming zal de voorzitter verzoeken de handfunctie nogmaals
aan te klikken, zodat de functie wordt uitgeschakeld.
Vergadering wordt opgenomen.
Volledigheidshalve melden wij u dat de online vergadering zal worden opgenomen. Deze
opname dient louter voor de verslaglegging van de vergadering. Nadat de notulen zijn
opgesteld en zijn gepubliceerd op onze site wordt de opname vernietigd.

Oproep: laat je horen
Het afgelopen jaar is een zwaar jaar geweest, en ook voor het komende jaar zal het
coronavirus impact hebben op onze vereniging.
Wij hechten eraan de leden verslag te kunnen doen van het afgelopen jaar, maar ook een zo
goed mogelijke doorkijk te geven naar het komende seizoen. De mening van de leden is
hierbij gewenst.
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Daarom onze oproep: neem deel aan de ledenvergadering en laat je horen.
Wij hopen u te mogen begroeten op maandag 11 januari 20.00 uur. Tot dan.
Namens het algemeen bestuur van KOSC
Met vriendelijke groeten,

Harold Rorink
Voorzitter
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