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BERICHT SPECIAAL VOOR LEDEN 

 

 

Uitnodiging 43e (ONLINE) Algemene 

Ledenvergadering - 3 oktober 2020 

 

 
 

 
 

 

 

Beste leden van BVN, 

 

Wij hebben dit voorjaar de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) helaas moeten 

uitstellen vanwege de coronacrisis. De maatregelen zijn op dit moment weer enigszins 

verruimd, maar hoe de situatie in het najaar zal zijn blijft lastig te voorspellen. Omdat wij 

zorgvuldig naar jou als lid willen handelen, hebben wij de knoop doorgehakt en besloten 

om de ALV dit jaar digitaal te houden. We nodigen je dan ook van harte uit om hierbij 

'virtueel' aanwezig te zijn. 

 

Een digitale vergadering verloopt anders dan normaal. Je neemt deel vanuit huis 

vanachter je pc, laptop, tablet of telefoon. 'Live' discussies kunnen niet gevoerd worden. 

Om toch zoveel mogelijk recht te doen aan jouw mening, vragen wij je om jouw 

opmerkingen op en vragen over de agendapunten vooraf aan ons te mailen (naar 

info@borstkanker.nl onder vermelding van ALV 3 oktober en het bijbehorende 

agendapunt), zodat wij de antwoorden daarop kunnen verwerken in onze presentaties. 

 

Het is van belang dat je je van tevoren aanmeldt voor de digitale vergadering, zodat we 

je via een unieke code toegang kunnen geven en je jouw stem kunt uitbrengen. De link 

en code om aanwezig te kunnen zijn, ontvang je vlak voor de ALV met een instructie 

hoe je deel kunt nemen. 

https://mailchi.mp/borstkanker.nl/algemene-ledenvergadering-2020?e=12cc2aae9a
https://mailchi.mp/borstkanker.nl/algemene-ledenvergadering-2020?e=12cc2aae9a
mailto:info@borstkanker.nl?subject=Vraag%20e%2Fo%20opmerking%20agendapunt%20ALV%202020&body=Ik%20heb%20een%20vraag%20e%2Fo%20opmerking%3A%20
mailto:info@borstkanker.nl?subject=Ja%2C%20ik%20neem%20deel%20aan%20de%20online%20ALV&body=Mijn%2006%20nummer%20voor%20de%20inlogcode%20is%3A
https://borstkanker.us12.list-manage.com/track/click?u=c889cd072de1e88968bb31914&id=bc9c4362f9&e=12cc2aae9a


 

 

De vergaderstukken voor de ALV vind je op onze website. Op het programma staat de 

verkiezing van een nieuw bestuurslid, op voordracht van het huidige bestuur of op 

voordracht van tenminste drie leden. 

Kandidaten op voordracht van tenminste drie leden kunnen zich tot 11 september 

melden via info@borstkanker.nl. Voor informatie over de bestuursverkiezing verwijzen 

wij je naar het kiesreglement. 

 

Programma 

 

11:00 – 12:30 uur Online Algemene Ledenvergadering 

 

Agenda  

1. Opening  

2. Bezinningsmoment  

3. Vaststellen verslag ALV 25 mei 2019  

4. Presentatie Jaarrekening 2019  

5. Goedkeuren Jaarrekening 2019  

6. Verlenen decharge bestuur  

7. Jaarbericht 2019  

8. Korte pauze  

9. Aftreden bestuurslid  

10. Verkiezing bestuursleden  

11. Presentatie meerjarenstrategie en plannen 2021  

12. Uitslag bestuursverkiezing  

13. Sluiting  

 

Aanmelden 

Graag aanmelden voor 1 oktober 2020 per mail naar info@borstkanker.nl. Voor 

informatie over deze online ALV kun je ook mailen naar info@borstkanker.nl. 

 

Cristina Guerrero Paez 

Directeur Borstkankervereniging Nederland 
 

https://borstkanker.us12.list-manage.com/track/click?u=c889cd072de1e88968bb31914&id=3018a0161f&e=12cc2aae9a
mailto:info@borstkanker.nl
https://borstkanker.us12.list-manage.com/track/click?u=c889cd072de1e88968bb31914&id=f0aff4d081&e=12cc2aae9a
mailto:info@borstkanker.nl?subject=Ja%2C%20ik%20neem%20deel%20aan%20de%20online%20ALV&body=Mijn%2006%20nummer%20voor%20de%20toegangscode%20is%3A
mailto:info@borstkanker.nl


 

 

    

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Mailadres wijzigen | Afmelden voor deze nieuwsbrief.  

 

Borstkankervereniging Nederland | Godebaldkwartier 363 

Postbus 8065 | 3511 DT Utrecht | (030) 291 72 22 

  

 

 

mailto:info@borstkanker.nl?subject=Ik%20wil%20mijn%20mailadres%20wijzigen&body=Beste%20BVN%2C%0A%0AIk%20wil%20de%20nieuwsbrief%20voortaan%20graag%20op%20een%20ander%20mailadres%20ontvangen.%0A%0AOud%20mailadres%3A%0ANieuw%20mailadres%3A%0A%0ABedankt!%0A
https://borstkanker.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=c889cd072de1e88968bb31914&id=4143b6440e&e=12cc2aae9a&c=5a0c8aac45
https://borstkanker.us12.list-manage.com/track/click?u=c889cd072de1e88968bb31914&id=6a1c77273f&e=12cc2aae9a
https://borstkanker.us12.list-manage.com/track/click?u=c889cd072de1e88968bb31914&id=73ac74c071&e=12cc2aae9a
https://borstkanker.us12.list-manage.com/track/click?u=c889cd072de1e88968bb31914&id=9cb2a5a800&e=12cc2aae9a
https://borstkanker.us12.list-manage.com/track/click?u=c889cd072de1e88968bb31914&id=75c8fcb0fa&e=12cc2aae9a
https://borstkanker.us12.list-manage.com/track/click?u=c889cd072de1e88968bb31914&id=856e0d9b71&e=12cc2aae9a

