
 

Aan de leden van de ZMf 

 

 

Middelburg, mei 2020  

 

Onderwerp: Online Algemene Ledenvergadering 

 

 

Beste mevrouw, meneer, 

 

De uitbraak van het coronavirus en de overheidsmaatregelen die daarop volgden hebben grote impact 

op de dagelijkse gang van zaken, ook voor verenigingen en stichtingen en dus ook voor ZMf. Fysiek 

samenkomen voor een ledenvergadering is er helaas nog niet bij, daarom gaan we voor het eerst in de 

geschiedenis van ZMf een online-vergadering organiseren! We nodigen u dan ook graag uit voor onze 

ledenvergadering op  

 

dinsdag 23 juni om 19.30 uur. 

 

Laagdrempelig en toegankelijk  

Op basis van een spoedwet die in april door de Tweede Kamer is aangenomen, kunnen 

ledenvergaderingen online plaatsvinden. Het bestuur van ZMf heeft op 13 mei jl. besloten dat ook te 

doen. Om de vergadering laagdrempelig te houden en toegankelijk voor iedereen, hebben we er bij 

uitzondering voor gekozen om de vergadering te beperken tot een aantal formele zaken die de 

continuïteit van onze vereniging moeten waarborgen. Het gebruikelijke thema-deel maken we een 

andere keer goed. 

 

Agenda en andere vergaderstukken 

Omdat het organiseren van een online-bijeenkomst voor ons nieuw is en wat voeten in de aarde heeft, 

zijn nog niet alle stukken voor de vergadering op het moment van het versturen van deze uitnodiging 

beschikbaar.  

De agenda voor deze vergadering vindt u op de speciaal voor de gelegenheid ingerichte pagina van onze 

website. Op deze pagina kunt u uiterlijk 15 juni de overige stukken zoals ons concept-jaarverslag met de 

concept-jaarrekening lezen. Wij vragen u de stukken voorafgaand aan de vergadering grondig te lezen.  

 

Aanmelden of afmelden 

Gezien de nieuwigheid van deze digitale bijeenkomst, bieden wij u de mogelijkheid om via onze website 

aan- of af te melden. Dat kan via het formulier op onze website.  

U kunt via datzelfde formulier heel makkelijk afmelden en de geagendeerde stukken accorderen.  

Maar liever zien we uw aanmelding tegemoet! 

https://zmf.nl/groene-agenda/eerste-algemene-ledenvergadering-zmf-2020/
https://spits-online.nu/platform/J555Id50Pf64cFLZHuIS


Als u aan de vergadering deelneemt, dan kunt u ook alvast uw vragen stellen in het aanmeldformulier. 

Om de vergadering vlot te laten verlopen, kunnen wij die dan voorbereiden en tijdens vergadering 

beantwoorden.  

Aan- en afmelden en vragen stellen kan tot en met donderdag 18 juni 2020. 

Als wij van u geen aan- of afmelding ontvangen voor de online-vergadering, gaan wij ervan uit dat u 

instemt met de voorgelegde documenten en voorgestelde bestuursleden. 

 

Voor ervaren én onervaren online vergaderaars 

We maken binnen ZMf gebruik van de vergadertool Zoom. Een aantal van u heeft inmiddels misschien 

dezelfde stormachtige digitale revolutie doorgemaakt als wij en kan moeiteloos uit de voeten met 

Zoom. Maar voor wie nog niet bekend is met deze tool en wel graag wil deelnemen aan de vergadering, 

geen paniek! We hebben op onze website alvast een handleiding. Daarin leggen we stapje voor stapje 

uit hoe het werkt en bent u zo op weg. En mocht u alsnog vragen hebben of vooraf eerst even een 

online-sessie willen oefenen, neem dan gerust contact op met Lineke Keizer. Zij helpt u graag. Lineke is 

bereikbaar op 06 12485242 of via lkeizer@zmf.nl. 

 

Om toegang te krijgen tot de zogenoemde Zoom-meeting, ontvangt u van ons in de middag van 23 juni 

2020 een emailbericht met de volgende informatie:  

 Hyperlink naar de digitale bijeenkomst 

 Wachtwoord om toegang te krijgen tot de bijeenkomst  

 Spelregels van een digitale bijeenkomst 

 Een document met de ingekomen vragen  

 

Anders dan anders 

Kortom, alles is anders… zo ook de ledenvergadering in deze voor ons nieuwe vorm . Een ervaring erbij, 

wij hebben er zin in! Ik hoop dat ik u ook mag ontvangen in onze virtuele vergaderruimte voor een  

onvergetelijke, sprankelende digitale ontmoeting.  

 

Graag tot 23 juni! 

 

 

Ira von Harras, 

directeur 

 

P.S.: als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn in maart en april ook de regiobijeenkomsten Schouwen-

Duiveland en Tholen geannuleerd. De leden uit de betreffende regio’s nodigen we graag uit voor een digitale 

ontmoeting op:  

 dinsdag 30 juni 2020 regio Tholen, St. Philipsland e.o. Meer info en aanmelden vindt u op onze website. 

 dinsdag 7 juli voor regio Schouwen-Duiveland. Meer info en aanmelden vindt u op onze website.  

https://zmf.nl/over-zmf/online-vergaderen/
mailto:lkeizer@zmf.nl
https://zmf.nl/groene-agenda/regiobijeenkomst-zmf-tholen-2020/
https://zmf.nl/groene-agenda/regiobijeenkomst-schouwen-duiveland-7-juli-2020/

