
Geachte leden van de ALV, 

Door de coronacrisis is het niet mogelijk om een fysieke ALV te houden. Aangezien het nodig is om 

zo spoedig mogelijk een ALV te houden, is er besloten dat deze ALV online zal plaatsvinden. In een 

normale situatie zouden online stemmingen niet geldig zijn. Echter is het door het invoeren van een 

tijdelijke wet (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35434) wel mogelijk om de ALV en 

daarbij ook de stemmingen online te houden. Wel moet er volgens de wet de mogelijkheid zijn om 

72 uur voor de aanvang van de vergadering jouw vragen in te sturen, welke wij op de ALV moeten 

behandelen en na afloop op onze website moeten plaatsen. Dit zal in ons geval in de vorm van de 

notulen zijn. Er zal ook nog steeds de mogelijkheid zijn om tijdens de vergadering vragen te stellen. 

Ik zal mijn best doen om de vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

Hiervoor wil ik iedereen vragen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden voor deze ALV. Op deze 

wijze kunnen vragen zo gericht mogelijk gesteld worden. Ook zal iedereen die aanwezig is, zijn 

microfoon op stil zetten en praten nadat de persoon van mij de beurt heeft gekregen. Als iemand 

zijn/haar vraag of opmerking heeft genoemd, zal ik zijn/haar beurt beëindigen en een ander weer de 

beurt geven.  

Normaliter moeten de stukken fysiek ingezien kunnen worden. Helaas is het niet toegestaan om de 

verenigingskamers in te gaan, dus alle stukken zullen alleen ingezien kunnen worden op onze 

website (www.acdweb.nl). Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om iemand te machtigen. Een 

machtiging zal voor deze ALV ingestuurd moeten worden naar het bestuur via de mail 

(bestuur@acdweb.nl). 

Ik hoop iedereen hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.  

Met vriendelijke groet,  
Namens het 74e bestuur des Amsterdams Chemisch Dispuuts, 
 
Sam Hulscher  
Voorzitter 
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