
Aan de leden van de Protestants Christelijke
Schoolvereniging Voorschoten

Betreft: uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 24 juni 2021

Beste heer, mevrouw,

Het bestuur van de PCSV nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse ALV. De vereniging vormt het bevoegd 
gezag van de drie protestants-christelijke basisscholen van Voorschoten: Gevers Deynoot, Fortgensschool en
Het Kompas.

Datum: donderdag 24 juni 2021
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Virtueel via Microsoft Teams (zie ook de bijlage)

Klik hier om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering

De agenda van deze avond is als volgt:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen verslag ALV 9 juni 2020
Zie w  ww.pcsv.nl  , onder Actueel   →   ALV  .

3. Jaarverslag en jaarrekening 2020
Zie www.pcsv.nl, onder Actueel   →   Jaarverslag  .

4. Benoeming bestuursleden

5. Aftreden bestuursleden

6. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groet,

Joost Cassee
secretaris

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MjlhM2I5ZTktZmQxOS00MDYzLTk2ZmQtNjIwYjA0YjEzZDdj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%225e7b8767-e182-4098-b6e5-c5649f5f026e%22%2C%22Oid%22%3A%2291d24719-2889-481a-accc-db219ca5c43a%22%7D
https://www.pcsv.nl/actueel/jaarverslag/
http://www.pcsv.nl/
https://www.pcsv.nl/actueel/alv/
http://www.pcsv.nl/


Deelnemen aan de ALV van de PCSV op 24 juni 2021

Achtergrond

Het bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering 2021 virtueel te laten doorgaan. Dat is mogelijk 
door de spoedwet ALV die in werking trad op 16 maart 2020. Voorwaarden voor een virtuele ALV zijn:

1. De vergadering tijdig is aangekondigd aan alle leden, met een agenda en vergaderstukken;

2. De algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel voor de leden te volgen is;

3. De leden moeten (elektronisch) vragen kunnen stellen tot 72 uur voor de vergadering. De 
antwoorden op deze voor alle leden inzichtelijk zijn, uiterlijk op de ALV zelf. Ook tijdens de 
vergadering moeten er nog vragen gesteld kunnen worden en zoveel mogelijk beantwoord worden;

4. Indien er gestemd wordt, dienen alleen leden mee te kunnen doen met de stemming (en slechts 
eenmaal) en moet er geverifieerd worden dat een lid slechts een keer zijn stem uitbrengt.

De vergadering in de praktijk

U kunt de vergadering digitaal bijwonen via uw computer, smartphone of tablet. Mogelijk neemt u voor de 
eerste keer deel aan een digitale vergadering. Zorg ervoor dat u goed voorbereid bent. Zo zal de vergadering 
soepel verlopen.

U kunt deelnemen aan de ALV op een door u gewenst apparaat. Klik op de link die in de uitnodiging staat, of 
de begeleidende e-mail. Het is in ondersteunde browsers mogelijk om direct deel te nemen, u hoeft de 
applicatie dan niet te installeren. Op een telefoon of tablet dient u de Microsoft Teams app te installeren.

Voordat de vergadering start kunt u de link al gebruiken om vragen te stellen. Dat kan ook door een e-mail te
sturen aan secretaris@pcsv.nl.

Aandachtspunten

Demp uw microfoon als u niet aan het woord bent. Dit voorkomt onnodig achtergrondgeluid. De presentator 
kan indien nodig het geluid van deelnemers dempen.

We vragen u de instructies van de presentator op te volgen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat hij of zij 
duidelijk aangeeft wanneer er vragen gesteld kunnen worden (en mogelijk door wie) en wie daarop gaat 
antwoorden.
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