
 

            

            

  

 

 
 
Ede, 30 maart 2022         
 
 
Persoonlijke leden en aangesloten verenigingen 
Nationale Bond voor EHBO 
 
 
Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022 
 
 
Geachte leden, 
 
Het bestuur nodigt persoonlijke leden en aangesloten verenigingen van de Nationale Bond voor 
EHBO uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden ingevolge artikel 15 van de 
Statuten van de Nationale Bond voor EHBO.  

 
Datum:  zaterdag 14 mei 2022 
Locatie:  Van der Valk de Bilt-Utrecht, de Holle Bilt 1 in de Bilt 
Aanvang: 10.30 uur, zaal open om 10.00 uur 
 
De concept-agenda en bijbehorende vergaderstukken kunt u terugvinden op de website.  
 
Wijziging statuten 
Zoals bepaald in artikel 34 van de huidige statuten geven wij aan dat het bestuur aan de agenda van 
de Algemene Vergadering een voorstel heeft toegevoegd om de statuten te wijzigen. Voor de 
wijziging van de statuten is het nodig dat ten minste een/vierde van het aantal aangesloten 
verenigingen aanwezig is. Als dit aantal niet aanwezig is zal de vergadering worden gesloten en een 
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen binnen 14 dagen. Deze vergadering zal in dat geval 
worden gehouden op zaterdag 11 juni 2022. 

Corona 
Wij hopen dat in deze onzekere tijd iedereen nog gezond is. Er is een mogelijkheid dat vanwege het 
aantal besmettingen en mogelijk een aanscherping van de Coronamaatregelen dat de vergadering 
alsnog digitaal zal moeten worden gehouden. Om een inschatting te maken van het aantal 
aanwezigen vragen wij u om u aan te melden. Tijdens de vorige ledenvergadering is ervaring 
opgedaan met hybride vergaderen. Dat was niet ideaal maar wel goed bevallen voor sommige 
verenigingen. Daarom bieden wij dit jaar opnieuw de mogelijkheid aan om de vergadering digitaal bij 
te wonen. 

 
Vergaderstukken 
Op 1 mei kun je op onze website de agenda en de stukken vinden die wij gaan behandelen en 
waarover een besluit moet worden genomen.  
  



Mogelijkheid om vooraf vragen te stellen 
Het is mogelijk om tot uiterlijk 9 mei vragen te stellen en/of opmerkingen te maken over de 
vergadering/vergaderstukken/rondvraag via het formulier dat bij de vergaderstukken beschikbaar 
komt of door een mail te sturen naar: secretariaat@nationalebond.nl.  Alle gestelde vragen inclusief 
de concept-antwoorden worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 12 mei op de website bij de 
vergaderstukken geplaatst. 
 
Stemmen 
Het stemmen over de vergaderstukken vindt tijdens de algemene vergadering plaats door de 
aanwezige verenigingen en zoals is bepaald in de statuten. Mocht de vergadering digitaal worden 
gehouden zal er een stemformulier worden klaargezet. 

  
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de ALV door een mail te sturen naar secretariaat@nationalebond.nl. 
Vermeld daarbij met hoeveel personen u deelneemt aan de vergadering en of u gebruik wenst te 
maken van de lunch. De lunch zal aansluitend aan de vergadering worden aangeboden. 
 
Tot slot 
Wij hopen dat veel leden naar de vergadering zullen komen, enerzijds om elkaar weer eens te 
kunnen zien en spreken en anderzijds om ook uw stem te laten horen. Wij zorgen voor een goede 
voorbereiding en hopen dat jullie in goede gezondheid kunnen aansluiten op 14 mei a.s. 

Wij hopen u daar te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerrit Zwiers  
Secretaris 
secretariaat@nationalebond.nl 
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