
 
 
 
 
Aan:  Leden KVBC 
Betreft: Algemene ledenvergadering KVBC 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Het bestuur van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen nodigt u van harte uit voor de 
159e algemene ledenvergadering.  
 
In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om deze 
vergadering fysiek te organiseren, maar vanwege diverse onderwerpen die we niet kunnen 
uitstellen is deze ALV online georganiseerd op woensdag 28 april 2021 aanvang 19.30 uur. Wij 
maken hierbij gebruik van het online meeting platform Zoom, een toegankelijke technologie, 
waarmee alle deelnemers tegelijk in beeld kunnen zijn. Om het stemmen ook online op een 
zorgvuldige manier te organiseren maken we gebruik van een speciale stemtool. De instructies 
voor zowel het inloggen en gebruik van Zoom als voor het stemproces treft u in bijgaand 
schrijven.  
 
De ALV zal als volgt ingedeeld worden: 
19:00  Opening van telefonische hulplijn voor technische vragen 
19:15 Online inloop met gelegenheid om in kleine groepjes vast wat bij te praten 
19:30 Formele opening door voorzitter Helma van der Louw 
 Vaststellen notulen 03-02-2020 
 Vaststellen jaarverslag 2020 
 Akkoord financieel verslag en vaststellen begroting 2021 
 Aftreden en herkiezen Arno Rijnbeek 
 Overeenkomst lening voor Tuinen van Boskoop 
 Startnotitie KVBC/ Sortimentstuin Harry van de Laar 
21:30 Afsluiting  
 
AANMELDEN EN VRAGEN  
Gezien de bijzondere omstandigheden willen wij u vragen zich vóór 24 april per e-mail aan te 
melden voor de vergadering. Dat kan op info@vanderlouw.info  Uiterlijk 26 april ontvangt u van 
ons dan een e-mail met daarin de link naar de Zoom-meeting en een persoonlijke stemcode.  
 
Ook tot 24 april kunt u uw vragen over de bovenstaande agendapunten indienen, eveneens via de 
mail info@kvbc.nl. U ontvangt dan voor de vergadering uit uw antwoorden. 
 
De notulen, het jaarverslag, het financieel overzicht en de concept begroting, de overeenkomst 
Lening Tuinen van Boskoop en de Startnotitie Sortimentstuin Harry van de Laar kunt u 
downloaden op: www.kvbc.nl/jaarstukken. U treft hier ook meer uitleg over de online 
vergadersoftware Zoom. 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
 
ZOOM 
Als gezegd vindt de bijeenkomst zelf plaats met behulp van het platform Zoom. Heeft u de Zoom 
applicatie nog niet? Ga dan naar zoom.us/download, kies de juiste app voor uw computer en druk 
op ‘Bestand openen’ om Zoom te installeren. Heeft u de Zoom applicatie en u wilt zich de 
omgeving vast (meer) eigen maken? Dan kunt u de volgende link gebruiken: https://zoom.us/test. 
U kunt hier uw instellingen controleren en verschillende functies uitproberen.  
 
Hoewel deelnemen via telefoon of tablet tot de mogelijkheden hoort, raden wij u aan om in te 
loggen op een PC. Dit is het meest laagdrempelig, zeker in combinatie met de Stemtool die wij 
gebruiken om in de vergadering tot besluiten te komen. 
 
STEMMEN MET DE ONLINE STEMTOOL 
Om tijdens de vergadering (online) uw stem uit te brengen, werken we met een online stemtool, 
waarmee alle deelnemers aan de vergadering met een unieke code hun stem uit kunnen brengen. 
Uw ontvangt uw unieke stemcode gelijktijdig met de inloggegevens voor de vergadering, uiterlijk 
26 april 2021. In die mail vindt u ook instructies over de werking van deze tool. Neemt u vooral 
even de tijd om deze voorafgaand aan de bijeenkomst door te nemen.  
 
 
Voor aanmeldingen en vragen kunt u ons mailen op info@vanderlouw.info of u kunt contact 
opnemen met Helma van der Louw op telefoonnummer 06 28454955 
 
Met vriendelijke groet 
Helma van der Louw 
(voorzitter KVBC) 
 
 
 
 
Secretariaat: D.J. Slingerland, Het Rond 99, 3995 DN Houten. E: info@kvbc.nl. 
 
 
 

https://zoom.us/test
mailto:info@vanderlouw.info
mailto:info@kvbc.nl

