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Aan de leden van VNG Gelderland
Datum: 26 mei 2020
Betreft: Algemene ledenvergadering 2020

Beste leden,
Als gevolg van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn afgekondigd, is de algemene
ledenvergadering (ALV) van VNG Gelderland in het jubilerende Buren afgelast. Deze maatregelen blijven de
komende tijd nog van kracht. Daarom hebben wij ons beraden op de vraag hoe om te gaan met onze ALV 2020.
Nieuwe datum algemene ledenvergadering
Naast de reguliere jaarstukken en bestuursbenoemingen, waren vooral het thema, de excursies in Rivierenland
en het ontmoeten van elkaar tijdens de ledenvergadering van belang. In overleg met gemeente Buren stellen
we voor de ALV dit jaar over te slaan en in 2021 te beleggen. Noteert u alvast de nieuwe datum: 12 april 2021
in Buren. Uiteraard in de hoop en verwachting dat dan het virus beteugeld zal zijn.
Schriftelijke vaststelling agendapunten
In het ALV-gedeelte van de bijeenkomst waren geen bijzonderheden te melden over onze jaarstukken. De
jaarstukken zijn opgesteld in lijn met de eerdere besluiten van de ALV 2019. We stellen daarom voor dit
schriftelijk af te doen. De stukken treft u aan als bijlage bij deze brief. Hetzelfde stellen wij u voor met
betrekking tot de benoemingen in het bestuur van VNG Gelderland. Het gaat om 4 herbenoemingen en één
benoeming op een kwaliteitszetel: ‘regiosecretaris’.
Wij verzoeken u in te stemmen met:
1. Het Financieel Jaarverslag 2019 (bijlage);
2. Benoeming van Henk van den Berg (secretaris Regio Arnhem-Nijmegen) in de vacature regiosecretaris;
3. Herbenoeming van 4 bestuursleden (Hoytink, Van den Wildenberg, Van der Kamp en Arissen);
4. Decharge kascontrolecommissie en benoeming als nieuw lid: burgemeester Tanja Haseloop-Amsing
van Oldebroek in de vacature Van Schaik.
We ontvangen uw reactie graag per mail
Stuur uw reactie naar het e-mailadres secretariaat@vnggelderland.nl. Wanneer er vóór 1 juli 2020 geen reactie
van uw gemeente of samenwerkingsverband is vernomen, gaan wij ervan uit dat u instemt met het financieel
jaarverslag en de voorstelling voor (her)benoeming in het bestuur van VNG Gelderland. Tevens gaan wij ervan
uit dat het bestuur hiermee kan werken als ware besluiten genomen door de ALV.
Heeft u vragen?
Laat het ons weten. U bereikt ons op het telefoonnummer 026-669 01 96 of het e-mailadres
secretariaat@vnggelderland.nl.
Wij danken u voor de mogelijkheid om op deze manier zo ‘normaal’ mogelijk door te kunnen werken.
Namens het bestuur van VNG Gelderland,

Perry Arissen
Secretaris/penningmeester

