
Algemene Ledenvergadering    BELANGRIJKE MEDEDELING! 

 

Het bestuur heeft een nieuwe datum voor de ALV vastgesteld. Deze ALV zal op 19 
september 2020, aanvang 14:00 uur, worden gehouden bij Schimmel, Stationsweg Oost 
243 te Woudenberg. De door de Nederlandse overheid opgestelde basisregels m.b.t. 
corona zullen in acht worden genomen. 

In deze De Dashond treft u een nieuwe agenda aan alsmede de tekst van het 
bestuursvoorstel dat aan de agenda is toegevoegd. Alle stukken zijn ook te vinden op de 
website.  

Gezien de huidige richtlijnen dient u zich vooraf via de website aan te melden voor deze 
vergadering en kunnen wij helaas geen niet- NTC leden ontvangen. Komt u samen met 
een huisgenoot/(gezins)lid dan kunt u dat in de aanmelding aangeven. De  
huisgenoot/(gezins)lid dient zich ook aan te melden. Wij kunnen er dan voor zorgen dat 
u naast elkaar kunt zitten zonder de 1,5 meter afstand. 

Bij binnenkomst dient u zoals gebruikelijk de presentielijst te tekenen waarmee u in dit 
geval ook aangeeft alle gezondheidsvragen met “nee” te kunnen beantwoorden. 

De vragen zijn: 

- Heeft u de afgelopen 24 uur een of meerdere klachten gehad? Klachten zoals: 
hoesten, neusverkouden, keelpijn, loopneus, koorts boven de 38 graden, 
benauwdheid; 

- Heeft u op dit moment een huisgenoot met een of meerdere van de genoemde 
klachten? 

- Heeft u een huisgenoot met het coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen 
contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

- Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

- Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

Heeft u een van deze vragen met “ja” beantwoord dan kunnen wij u helaas 
geen toegang tot de ALV verlenen. 

Gezien de planning en organisatie van deze dag verzoeken wij u zich zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk 12 september a.s. aan te melden via: 
https://www.formdesk.com/nederlandseteckelclub/AanmeldenALV2020 

Op basis van het aantal aangemelde leden kunnen wij de locatie hierop afstemmen, 
rekening houdend met de landelijke richtlijnen. 

Let op: we houden een kleine slag om de arm. Mocht vernieuwd inzicht over de veiligheid 
aangeven dat we moeten annuleren zullen we niet twijfelen dat te doen. 

Wij rekenen op uw begrip en medewerking. 

Het bestuur 

 

 

 


