
Hua Yi Xie Shang Hui 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 

Geachte leden, 

De tijdelijk wet COVID-19 staat het verenigingen toe om in plaats van een fysieke 
ALV een digitale ALV te organiseren. Hierbij nodigt het bestuur u dan ook uit voor 
het bijwonen van onze digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020: 

Datum: Zaterdag 22 augustus 2020 
Tijd:   14:00 uur 

  via het internet programma ZOOM (online vergaderen) 

Programma: 
13.45 uur: Zoom sessie open 
14.00 uur: start ALV 
14.45 uur: pauze 
15.00 uur: voortzetting ALV 
16.00 uur: Einde 

Mededelingen:  
1. ALV is enkel toegankelijk voor leden van de Hua Yi Xie Shang Hui.  
2. Op aanvraag kan een kopie van Het Financieel Verslag per email worden 

toegezonden. Stuur hiervoor een email aan: 
penningmeester@huayixieshanghui.nl  

Wilt u deelnemen aan deze ALV? Meld u zich dan aan! Er zijn maximaal 100 verbindingen 
mogelijk. 

Na aanmelding krijgt u een week voor de ALV een email met een uitleg voor het gebruik 
van het programma Zoom bevattende een link om online deel te kunnen nemen aan de 
vergadering. 

Aanmelden bij: info@huayixieshanghui.nl 
Voor informatie: Secretaris, Mw. Saskia Tan - tel: 06 15 87 17 98. 
 

Online vanaf uw eigen PC De ALV is online te volgen via uw computer met webcam, maar ook via uw eigen smartphone.
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AGENDA  ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 

1. Opening door de Voorzitter  

2. Vaststelling Agenda  

3. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 

4. Herdenking overleden leden 2019   

5. Notulen ALV d.d. 1 juni 2019 (zie Hua Yi magazine, 
september 2019) 

5b. ***Mogelijkheid tot het stellen van vragen door het publiek*** 

6. Jaarverslag over 2019 door de secretaris (evenementen, 
ledenbestand)   

7. Financieel Jaarverslag 2019 en begroting 2020 door de 
penningmeester   

8. Verslag kascommissie over het financieel beleid 2019   

9. Vaststellen contributie 2021  

10. Dechargeren Kascommissie 2019 en benoemen 
Kascommissie 2020 

10b. ***Mogelijkheid tot het stellen van vragen door het publiek*** 

11. Vooruitblik verenigingsactiviteiten   

12. Rondvraag 

13. Sluiting ALV 


