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INHOUD 

 

1. Voorwoord (PE1LDZ) + relevante zaken uit de mailaankondiging HB m.b.t. 

  VR. 

2. Bijlage 1:  Beschrijvingsbrief incl. Verenigingsraad afdelingsvoorstellen 

3. bIjlage 2: Organisatie Veron Verenigingsraad 

4. Bijlage 3:  stemformulier voor de verenigingsraad 2021 voorstellen 

                (formulier in Word format, vrij in te vullen. Alleen dit  

                 formulier naar de secretaris terugmailen pi4wld@veron.nl ) 
 

1. Voorwoord 

De Veron Verenigingsraad 2021 is zoals u in onderstaand bericht kunt 

lezen gepland op 24 april a.s.  

Normaal gesproken zouden wij als afdeling de VR voorstellen dan op de 

eerste clubavond van april bespreken en in stemming brengen.  

Vervolgens zouden er een 2-tal vertegenwoordigers gekozen worden die 

de stemresultaten van onze afdeling A-56 Waterland meenemen naar de 

VR vergadering. 

Dit jaar is door de Corona pandemie en alle maatregelen echter niet 

“normaal”. 

Ook in april hebben wij geen afdelingsbijeenkomst (en dus geen VR 

stemming) terwijl de door de Veron georganiseerde VR bijeenkomst op 24 

april eigenlijk al bij voorbaat niet door kan gaan onder de huidige 

omstandigheden. We hopen niet op wonderen, laat staan dat wij erop 

kunnen rekenen… 

Om realistisch te blijven en toch invulling te kunnen geven aan de VR 

heeft het bestuur gemeend meteen invulling te geven aan het door het HB 

van de Veron voorgestelde plan B voor de VR 2021. 

Dit betekent in praktische zin het volgende: 

1. Alle relevante stukken worden aan de leden van afdeling A-56 

verzonden, incl. de mail van het HB aan de afdelingsbesturen. 

2. Er wordt schriftelijk gestemd middels het bijgevoegde stemformulier. 

3. Alle 6 VR voorstellen waarover gestemd kan worden vindt u op pag. 88 

t/m pag. 94 van de beschrijvingsbrief (Bijlage 1) 

4. Alleen stemformulier mailt u aan onze secretaris, Bernard, PD4BER, op 

het mailadres van het secretariaat, pi4wld@veron.nl (dus niet retour 

aan de redacteur van de Nieuwsbrief!!), graag binnen 14 dagen. 
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5. Het stemformulier mailt u binnen 14 dagen naar de secretaris. 

 

6. Onze secretaris stelt daarnaast het volgende voor:  

 

Het organiseren van een ledenvergadering per zoom op maandagavond 5 

april om 20 uur, om daar de mensen de mogelijkheid te geven om elkaar 

te spreken over de VR voorstellen.  

Mensen kunnen zich dan bij mij opgeven (pi4wld@veron.nl ), dan krijgen 

ze een zoom-link toegestuurd.  

In februari ging dat best goed, vond ik. Ik stuur sowieso een 

uitnodiging voor die vergadering op 5 april met een zoom-link aan de 

leden van wie ik beschik over een emailadres (dat zijn ze niet allemaal, 

maar het zijn er wel veel). 

 

Mail aankondiging VR 2021 door HB Veron 

Geacht bestuur, beste secretaris,  

  

Uitnodiging 

Op zaterdag 24 april a.s. wordt de 81e  vergadering van de 

VERON Verenigingsraad (VR) bij  “De Basiliek” gehouden. Het 

adres is: Wiltonstraat 56,  3905 KW Veenendaal. Het VERON 

hoofdbestuur stelt je aanwezigheid enorm op prijs en nodigt je 

daarom graag uit. Wij hopen van harte dat je afdeling wordt 

vertegenwoordigd in deze VR. Het is een uitstekend moment om 

hoofdbestuursleden en collega afdelingsafgevaardigden te 

ontmoeten. De afgevaardigden wordt een kosteloze lunch 

aangeboden. Parkeergelegenheid is (gratis) ruim voldoende aanwezig 

direct voor de deur. Mocht je afdeling niet in staat zijn de VR bij 

te wonen verzoek ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk per e-mail te 

laten weten aan de algemeen secretaris: secretaris@veron.nl  

Corona 

Het HB zal voor 5 april as. besluiten afhankelijk van de 

ontwikkelingen rondom de pandemie of de fysiek geplande 

vergadering doorgang kan vinden. Mocht het niet mogelijk zijn zal 

de VR online worden gehouden. De afdelingen zullen uiteraard 

onmiddellijk worden geïnformeerd.  Indien deze mededeling 
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daadwerkelijk wordt gedaan worden de afdelingen verzocht het 

online bijwonen van de VR voor te bereiden. Instructies hoe om te 

gaan met GotoMeeting en het protocol tijdens de VR zullen volgen. 

 

Om de VR op 24 april a.s. te laten doorgaan is het volgende van 

belang: 

Het valt niet te vermijden dat vóór 24 april online vergaderingen 

moeten worden belegd voor de bespreking en besluitvorming 

betreffende VR-zaken en de verkiezing van de afgevaardigden. Het 

VERON HB heeft daarvoor zoals eerder bekend gemaakt een 

GoToMeeting account beschikbaar gesteld.  Zie 

https://www.gotomeeting.com/nl-nl  Art.13 lid 2 van de statuten 

bepaalt: Iedere afdeling wordt tijdens de vergaderingen van de 

verenigingsraad vertegenwoordigd door ten minste één 

afgevaardigde. Art.14 lid 4 van de statuten bepaalt: Iedere 

afdeling kan maximaal vier afgevaardigden voor de verenigingsraad 

aanwijzen. Deze afgevaardigden worden in een afdelingsvergadering 

gekozen door en uit de leden. 

  

Voor het geval blijkt dat de VR uitsluitend mag worden gehouden 

met minder dan 100 personen fysiek dan wel online is het 

noodzakelijk dat elke afdeling dan door slechts één afgevaardigde 

wordt vertegenwoordigd. Daarmee wordt ook aan art.13 lid 2 van 

de statuten voldaan.  Als een afdeling dus meer afgevaardigden 

(maximaal 4) benoemt, dient tevens te worden besloten wie van hen 

de afdeling zal vertegenwoordigen als de afvaardiging tot één 

persoon moet worden beperkt. Voor afdelingen met meer dan 200 

leden kan dan nog een aantal van maximaal 2 afgevaardigden 

worden gehanteerd. Indien de vergadering online zal worden 

gehouden moet het aantal aanwezigen helaas ook worden beperkt 

om de vergadering beheersbaar te houden. 

 

Beschrijvingsbrief 

Als bijlage bij deze e-mail vind je de Beschrijvingsbrief voor de 

VERON Verenigingsraad 2021. Deze is bestemd voor bespreking 

met de leden tijdens een (online) huishoudelijke vergadering van de 
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afdeling in de maanden maart of april. Deze huishoudelijke 

afdelingsvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de 

VERON. De beschrijvingsbrief bevat alle zaken die tijdens de VR 

aan de orde komen: de administratieve- en financiële jaarverslagen 

van HB en Bureaus/Commissies, de ontwerpbegroting voor 2021, de 

voorlopige kandidaatstelling voor het Hoofdbestuur en de 

Bureaus/Commissies en natuurlijk  het ingediende voorstel. Tijdens 

de huishoudelijke afdelingsvergadering kan het stemgedrag op de 

VR door de afdelingsafgevaardigden worden bepaald. Publicatie van 

de beschrijvingsbrief op websites van afdelingen of een van de 

beruchte fora is ongewenst, de informatie in de beschrijvingsbrief 

is uitsluitend bedoeld voor leden van de VERON. De 

beschrijvingsbrief wordt per e-mail verstuurd.  

 

Met vriendelijke groeten, 

  

Eric-Jan Wösten PA0ERC 

Algemeen secretaris 

 

Tot zover deze extra Nieuwsbrief maart 2021.  

Alle genoemde documenten treft u als bijlagen aan. 

LET OP: de beschrijvingsbrief waarin op eerder genoemde pagina’s de 

VR voorstellen staan telt 131 pagina’s…. 

Bezint eer u print! 

 

73, Menno, PE1LDZ 

      

      

 

 

 

 


