(Spel)regels digitale ALV Leudal Energie dd 23 november 2020
VOORAFGAAND aan de ALV
• Er zal weer gebruikt gemaakt worden van Zoom (www.zoom.us) en de gehele ALV zal
worden opgenomen;
• Alle stukken waarover gestemd gaat worden staan op de website van Leudal Energie:
https://www.leudalenergie.nl/143
• Indien u aan de digitale ALV wil deelnemen dient u zich via mail aan te melden bij
secretaris@leudalenergie.nl, uiterlijk op donderdag 19 november 2020 om 19:30 u;
• U kunt iemand anders als vervanging machtigen om u te vertegenwoordigen door dit
kenbaar te maken via mail, ook uiterlijk op donderdag 19 november 2020 om 19:30 u;
• Elk lid (of de aangewezen vervanger) dat zich heeft aangemeld ontvangt voor
persoonlijk gebruik een link naar de vergadering;
• In de gestuurde mail staat tevens een korte toelichting hoe “zoom” te gebruiken en
welke apparatuur daarvoor nodig is, deze wordt ook op de website van Leudal Energie
geplaatst.
• U kunt via mail vragen stellen tot uiterlijk vrijdag 20 november, tijd 19:30 uur; dit is tot
72 uur voor de start van de ALV;
• De antwoorden op de gestelde vragen zullen tijdig op de website van Leudal Energie
worden gepubliceerd en zo nodig ook tijdens de ALV behandeld;
• Wij verzoeken u t.b.v. de stemming(en) tijdens de digitale vergadering twee gekleurde
kaarten (of vergelijkbare objecten) ter beschikking te hebben om te kunnen stemmen
(geel = neutraal en rood = tegen).
TIJDENS de ALV
• De digitale ALV begint officieel om 19:30 uur met “inloop” vanaf 19:00 uur; elke
deelnemer zal na een check en “via een klik” worden toegelaten tot de vergadering;
• De agenda wordt net zoals in een normale vergadering afgehandeld, met een
(PowerPoint) presentatie en diverse sprekers, afhankelijk van het agendapunt; de
voorzitter zal de (andere) sprekers via Zoom de mogelijkheid geven om het
betreffende onderwerp te presenteren.
• Chatten of spreken is tijdens deze digitale vergadering mogelijk; zie daarvoor tevens
de instructie die separaat wordt toegezonden en op de website wordt geplaatst.

