
 
 
Betreft: Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering 2021  
 
Aan: Alle leden en/of ouders van leden 
 
 
 
Hilversum, juni 2021 
 
 
 
 
Beste leden en/of ouders van leden, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Extra Algemene Ledenvergadering van De Dunckers: 
 
Datum:  maandag 5 juli 2021 van 20.00 - 21.00 uur 
Locatie:  digitaal via Microsoft Teams 
 
 

 De Extra ALV zal dit keer online plaatsvinden, we benutten daarvoor Teams. Zie de 
volgende pagina voor meer informatie, inclusief de link. 

 De bestuursstukken zijn op www.dedunckers.nl/alv te downloaden. 
 De bestuursstukken kunnen op aanvraag ook fysiek worden toegezonden: neem hiervoor 

contact op met de secretaris (secretaris@dedunckers.nl) 
 
 
De Extra Algemene Ledenvergadering is zowel voor leden als voor ouders van leden te bezoeken. 
Wij hopen u op 5 juli a.s. te zien! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Dunckers Bestuur 
 
 
 
 
Ruby McGrane Druiventak 
secretaris 
  



 
 
Om de online Extra ALV zo soepel mogelijk te laten verlopen is het handig om onderstaande 
aandachtspunten vooraf door te nemen: 
 

 Het is belangrijk dat de benodigde software al vooraf geïnstalleerd is, en u zich ongeveer 
10 minuten voor aanvang aanmeldt. 

 Meld je s.v.p. aan met voor- en achternaam, zodat we een schermopname kunnen 
hanteren als presentielijst. 

 De secretaris is de ‘host’. Zij probeert de vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Na aanmelden sta je ‘in de wacht’ voor het begin van de meeting, zij zal je vervolgens 
‘binnenlaten’. 

 Standaard staat het geluid uit. Houdt deze s.v.p. uit (‘mute’) tenzij je iets wil zeggen. 
 Indien je tijdens de ALV vragen hebt, kun je die uiteraard online stellen. Probeer echter -

t.b.v. de voortgang- zo min mogelijk te onderbreken en steek eventueel je hand op of 
gebruik hiervoor eventueel de chatfunctie. Heb je nu al een vraag voor de Extra ALV of wil 
je een bepaald onderwerp onder de aandacht brengen, mail dan op voorhand naar 
secretaris@dedunckers.nl. 

 De gehele ALV wordt opgenomen, dit om achteraf het notuleren eenvoudig mogelijk te 
maken en eventuele onduidelijkheden bij stemmingen terug te kunnen kijken. De opname 
wordt enkel gebruikt voor deze doeleinden, blijven in bezit van de secretaris en worden na 
het maken van de notulen weer verwijderd. Mocht hier bezwaar tegen zijn, horen we dit 
graag vooraf. 

Extra ALV 
 via  

Microsoft Teams 
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