
Geacht lid van de Zoogdiervereniging, 

 

Door de Covid-19 pandemie is het leven van ons allen ingrijpend veranderd. Ook de 

Zoogdiervereniging wordt geraakt door de gevolgen hiervan. Dat is op allerlei manieren; zo zijn de 

medewerkers van ons bureau samen met leden en vrijwilligers druk bezig om te voorkomen dat onze 

vleermuissoorten de dupe worden van ongenuanceerde berichtgeving in de media. Maar ook 

hebben we meerdere grote evenementen, zoals de Zeezoogdierendag, moeten laten vervallen. 

Het verbod om bijeenkomsten te houden, heeft ook gevolgen voor onze Algemene 

Ledenvergadering. Deze zal voor het eerst in onze bijna 70 jarige geschiedenis via digitale weg 

plaatsvinden op donderdagavond 11 juni as. We maken hiervoor gebruik van speciale wetgeving die 

de regering heeft gemaakt in verband met Covid-19. 

Het programma zier er als volgt uit: 
 
20.30 – 21.30  uur     Algemene Ledenvergadering*  

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen 
4. Verslag ALV 16-11-2019 
5. Jaarcijfers 2019 
6. Jaarverslag 2019 
7. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Indien u wenst deel te nemen aan de ALV van 11 juni wordt u verzocht u hiervoor aan te melden via 

Info@zoogdiervereninging.nl vóór maandag 8 juni 12.00 uur. Eventuele vragen die u tijdens de ALV 

wilt stellen, dient u bij uw aanmelding mee te zenden.  

De leden die zich aangemeld hebben voor deelname aan de ALV krijgen een email met daarin 

instructies die voor een goed verloop van de bijeenkomst moeten zorgen.   
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AGENDA 

20.30 Opening door de voorzitter 

1 Vaststelling van de agenda 

2 Vaststelling van het conceptverslag van de ALV van 16 november 2019 

3 Goedkeuring gewaarmerkte Jaarrekening 2019 en getekende verklaring  

(volgens ALV moet er een toelichting bij de jaarrekening komen waarin afwijkingen worden 

toegelicht. Dat is gedaan in de jaarrekening, maar er hoort nog een toelichting bij dat inmiddels is 

gebleken dat de een deel van de kosten voor de Zoogdierdag ten laste van het bureau hoort te 

komen. Dat wordt in de volgende jaarrekening gecorrigeerd. Daarmee blijkt het resultaat van de 

vereniging over 2019 €….. positief te zijn, i.p.v. €787 negatief.) 

4 Jaarverslag 2019 ter kennisname  

(LET OP: aankondigen min 7 dagen voor ALV op website, via nieuwsbrief aan leden, via Zoogdier en 

via ander electronisch communicatiemiddel) 

5 Wijziging Huishoudelijk Reglement  

(Wat wordt hier gewijzigd?, waar staat dat? ) 

6 Rondvraag 

21.30 sluiting 

De stukken voor de ALV zijn beschikbaar https://www.zoogdiervereniging.nl/algemene-

ledenvergadering-en-zoogdierdag  
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