Agenda ALV 2016
ALGEMENE LEDENVERGADERING - zaterdag 14 mei 2016
Op zaterdag 14 mei 2016 begint om 14.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de NVVE in De Rai
te Amsterdam. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 16 van de statuten roept het bestuur de
leden op aanwezig te zijn.
Vanaf 13.30 uur

:

Registratie & ontvangst met koffie

14.00 - 16.00 uur

:

Algemene Ledenvergadering NVVE onder leiding van
voorzitter mevrouw mr. dr. Margo Andriessen

16.00 uur

:

Afsluiting met hapje en drankje

AGENDA
1.

Opening door voorzitter NVVE

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Verslag van de ALV d.d. 2 mei 2015

4.
5.

Jaarverslag 2015
Financieel verslag en jaarrekening 2015

6.

Voorstel tot decharge van het bestuur

7.

Strategienota NVVE

8.

Beleid en begroting 2016 op basis van:
a) Jaarplan 2016
b) Begroting 2016

9.

Statutenwijziging

10. Bestuursverkiezing
11. Voorstel tot herbenoeming leden van de Commissie van Beroep, zoals
bedoeld in artikel 18 van de statuten
12. Rondvraag
13. Sluiting
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Voor het indienen van voorstellen en amendementen gelden de regels van het Huishoudelijk
Reglement, artikel 2,
1. Voorstellen ter behandeling door de algemene ledenvergadering kunnen worden ingediend door
het bestuur of door ten minste twintig leden.
2. Amendementen op gedane voorstellen kunnen worden ingediend door het bestuur of door ten
minste tien leden.
3. Alleen die voorstellen of amendementen die schriftelijk en uiterlijk vier weken voorafgaand aan
de algemene ledenvergadering zijn ingediend bij het landelijk bureau, en bekend zijn gemaakt
aan de leden overeenkomstig lid 4 van dit artikel, kunnen in stemming worden gebracht op de
algemene ledenvergadering.
4. Alle geldig ingediende amendementen en/of voorstellen worden (eventueel in gewijzigde vorm
op initiatief van de indiener) in stemming gebracht op de algemene ledenvergadering.
5. Uiterlijk twee weken voorafgaande aan de algemene ledenvergadering worden de definitieve
stukken, inclusief alle ingebrachte voorstellen en amendementen en bijbehorende stemadviezen
van het bestuur, toegezonden aan de leden die zich (volgens artikel 1 lid 3) hebben aangemeld
voor de algemene ledenvergadering of hebben aangegeven de stukken wensen te ontvangen.
Alle stukken als bedoeld in artikel 2 lid 4 worden twee weken voorafgaand aan de algemene
ledenvergadering via internet op de website openbaar gemaakt.

Indienen van vragen naar aanleiding van de stukken
Eventuele schriftelijke vragen kunnen eveneens naar onderstaand adres worden gezonden. Deze
zullen voorafgaand aan de ALV door het bestuur schriftelijk worden beantwoord.
Deze vragen dienen uiterlijk op 16 april 2016 bij het bureau van de NVVE binnen te zijn.
De voorstellen, amendementen en vragen kunt u (o.v.v. ALV) sturen aan:
NVVE
t.a.v. de heer R. Schurink, directeur
Postbus 75331
1070 AH Amsterdam

2

