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Geachte leden,                                                                                                         Arnhem, 3 november 2020                                       
 
Het bestuur van de Edese Golf Club Papendal nodigt u van harte uit voor de Algemene Vergadering 
op digitale wijze.  
 

Agenda 

1. Vaststelling notulen van de ledenvergadering op 3 oktober 2020   

• Concept notulen staan op de website 
2. Goedkeuring begroting voor het verenigingsjaar 2021  

• Begroting met toelichting wordt op 13 november op de website geplaatst 
3. Goedkeuring van de contributies voor het verenigingsjaar 2021  

• Contributievoorstel wordt op 13 november op de website geplaatst 
4. Benoeming van de leden en plaatsvervangend leden voor de Commissie Advies in Klachtzaken 

(CAK). 

• Voordracht wordt op 13 november op de website geplaatst. 
 

Door de coronamaatregelen van de overheid en de gezondheidsrisico’s die elke bijeenkomst met zich 

meebrengt, is het niet toegestaan en acht het bestuur het ook niet verantwoord om fysiek bijeen te 

komen. Het bestuur heeft daarom besloten deze ledenvergadering geheel digitaal te houden, zonder 

fysieke aanwezigheid.  

Om deze reden is gekozen voor een vraag en antwoord sessie die zich over meerdere dagen 

uitstrekt. Dit biedt de mogelijkheid om nadere vragen te stellen op gegeven antwoorden. Op deze 

wijze worden alle leden in staat gesteld om zich goed te laten voorlichten over de geagendeerde 

onderwerpen, zodat zij uiteindelijk wel overwogen hun stem uit kunnen brengen.  

Deze digitale ledenvergadering zal in de volgende 3 stappen plaats gaan vinden: 

 

Stap 1: informatieverschaffing. 

Op 13 november worden de stukken die bij de verschillende agendapunten behoren op de 

website geplaatst. Op de website komen eveneens video’s met informatie. 

  

Stap 2: de vraag en antwoord sessie. 

Van 14 november tot en met 22 november is er de gelegenheid om vragen te stellen over de 

agendapunten.  

Via de link https://www.edesegcpapendal.nl/leden/vragen-av-2020/  komt u op een alleen 

voor leden toegankelijke pagina van onze website, waarop u uw vraag (per email) kunt 

stellen. Het bestuur beantwoordt de vraag zo spoedig mogelijk en publiceert het antwoord 

https://www.edesegcpapendal.nl/leden/vragen-av-2020/
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op deze pagina. Op deze manier stellen we alle leden in kennis van de gestelde vragen en de 

antwoorden daarop. Zo waarborgen we ook dat iedereen over dezelfde informatie beschikt. 

Voor het overzicht zijn vragen genummerd.  

• Reageren op een reeds bestaande vraag/antwoord? Vermeldt het vraagnummer in 

uw reactie. 

• Nieuwe vraag stellen? Vermeld s.v.p. duidelijk welk agendapunt bij de vraag hoort. 

Dit bespoedigt de beantwoording van de vraag. 

 

Stap 3: de besluitvorming. 

Na afsluiting van de vraag en antwoord sessie kan er worden gestemd. Alle leden worden op 

24 en 25 november in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen over de begroting, het 

contributievoorstel en het voorstel tot de benoeming van de leden en plaatsvervangend 

leden voor de CAK. 

De stemming is anoniem en verloopt als volgt: Op vrijdag 20 november ontvangt elk 

stemgerechtigd lid een email met daarin een unieke stemcode. Op een voor de Edese GC 

Papendal unieke site, verzorgd door www.onlinestemtool.nl, kunt u met deze unieke 

stemcode op 24 en 25 november volledig anoniem en gegarandeerd eenmalig stemmen. 

Iemand machtigen? Geef de unieke stemcode door aan degene, die u wilt machtigen.    

De uitslag van de stemming maken we zo spoedig mogelijk bekend GEMAAKT. 

 

De vaststelling van de notulen gaat als volgt: 

• De notulen staan in conceptvorm op de website.  

• Opmerkingen op deze notulen kunnen in de vraag en antwoord sessie worden gemaakt en 
worden in deze sessie beantwoord.  

• De opmerkingen en antwoorden zullen bij de concept notulen worden gevoegd. 

• Concept-notulen, opmerking en antwoorden vormen gezamenlijk de officiële notulen van de 
vergadering van 3 oktober 2020. 

 
In de Nieuwsbrief volgt in de komende tijd meer informatie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Irma Vogels, 
Secretaris 
 
 
 

http://www.onlinestemtool.nl/

