
 
  

 

1 

2020/175/A8/CW/EtM 

 

Aanvulling maatregelen jaarvergaderingen afdelingen Vrouwen van Nu 2021 in 

het kader van de Spoedwet ALV 

 

In juni 2020 werd een spoedwet aangenomen die het mogelijk maakte om 

ledenvergaderingen digitaal te organiseren of met maximaal 4 maanden uit te stellen om 

deze zo alsnog fysiek te kunnen organiseren. Deze spoedwet is in september verlengd met 

twee maanden en daarbij is aangegeven dat de wet daarna wederom wordt verlengd. Dat 

houdt in dat deze spoedwet vooralsnog ook in de eerste maanden van 2021 geldt, als de 

jaarvergaderingen van de afdelingen plaatsvinden. 

 

Dat betekent het volgende: 

 

1. Beslissen over de datum. Het afdelingsbestuur besluit wanneer het de 

jaarvergadering wil laten plaatsvinden: 

a. Voor eind februari (zoals statutair bepaald) 

i. In dit geval volgt het bestuur de opties uit de eerder verstuurde e-mail:  

1. fysiek alleen als het mogelijk is en de leden daartoe bereid zijn 

2. digitaal als er voldoende leden zijn die dat willen/kunnen 

3. schriftelijk afhandelen 

      OF 

b. Voor eind juni (dus uitstel van de vergadering met maximaal vier maanden) 

i. In dit geval hangen de opties voor het bestuur uiteraard samen met de 

dan geldende coronamaatregelen en zijn ook de opties uit de eerder 

verstuurde e-mail van toepassing: 

1. fysiek alleen als het mogelijk is en de leden daartoe bereid zijn 

2. digitaal als er voldoende leden zijn die dat willen/kunnen 

3. schriftelijk afhandelen 

 

2. Uitstel van de jaarvergadering. Wanneer de vergadering uitgesteld wordt (dus 

optie 1b wordt gevolgd), zijn de volgende zaken van belang: 

a. Aftredende bestuursleden dienen akkoord te gaan met verlenging van hun 

termijn tot de vergadering wél plaatsvindt 

b. Afstemming met PB ivm PB jaarvergadering. De afdeling neemt contact op 

met het PB om na te gaan wanneer de provinciale jaarvergadering wordt 
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gehouden. Afhankelijk van het antwoord dient de afdeling rekening te 

houden met het volgende: 

i. De PB jaarvergadering vindt plaats in april/mei (zoals statutair 

vastgesteld): 

1. De afdelingsafgevaardigde naar de provinciale jaarvergadering dient 

wél tijdig en schriftelijk gekozen te worden door de leden van de 

afdeling, onafhankelijk van eventueel uitstel van de 

afdelingsjaarvergadering 

ii. De PB jaarvergadering wordt uitgesteld (tot uiterlijk eind september): 

1. De afdelingsafgevaardigde naar de provinciale jaarvergadering dient 

tijdig te worden gekozen door de leden van de afdeling, dus het 

organiseren van de (uitgestelde) jaarvergadering dient afgestemd te 

worden op datum van de provinciale jaarvergadering. Lukt dat niet, 

dan dient de afgevaardigde alsnog schriftelijk te worden gekozen, 

buiten de jaarvergadering om 

 

3. Het verplichte financieel overzicht dat volgens de statuten ieder jaar voor 1 mei 

dient te worden ingestuurd, mag alleen dan later worden ingestuurd als de fysieke 

jaarvergadering van de afdeling uitgesteld wordt. De afdeling stuurt dit overzicht 

uiterlijk 2 maanden na afloop van de jaarvergadering in, en dus nooit later dan 

1 september 2021. 

 

Zie hiervoor ook het schema op de volgende pagina. 

 

 

Verlenging maatregelen met betrekking tot opheffing van afdelingen 

Mocht de afdeling twijfelen over het voortbestaan, dan gelden hiervoor ook in 2021 de 

regels die het landelijk bestuur hiervoor in 2020 heeft opgesteld. De belangrijkste hiervan 

is: het bestuur van de afdeling neemt te allen tijde éérst contact op met het provinciaal 

bestuur èn het landelijk bureau wanneer het geen andere uitweg ziet dan opheffing van de 

afdeling. Ook in 2020 bleken er besturen te zijn die zich hier niet aan hebben gehouden 

en die zonder raadpleging van de leden de afdeling wilden opheffen. Zonder schriftelijk 

akkoord van de afdelingsleden kan dit niet!  

 

In de bijlage bij dit bericht staan de regels (met betrekking tot opheffing) nogmaals op een 

rijtje. 
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Afdelings- 

jaarvergadering 

2021 

 

Voor eind juni 2021 

met uitstel 

 

Voor eind februari 

2021 

 

Drie opties: 

1. fysiek alleen als 

het mogelijk is en 

de leden daartoe 

bereid zijn 

2. digitaal als er 

voldoende leden 

zijn die dat 

willen/kunnen 

3. schriftelijk 

afhandelen 

 

Aftredende 

bestuursleden akkoord 

met verlenging? 

 

Nee 

 

Dan overleg met 

bestuursleden over 

oplossingen. Eventueel 

overleg met 

serviceteam en/of 

landelijk bureau 

 

Ja 

 

Wanneer is de PB 

jaarvergadering? 

In april/mei 2021 Uiterlijk eind september 
2021 met uitstel 

Afdelingsafgevaardige moet 

(schriftelijk) gekozen 

worden vóór aanmelding 
voor PB jaarvergadering 

De gehele 

afdelingsvergadering kan 
voor eind juni plaatsvinden 

Drie opties: 

1. fysiek alleen als het mogelijk is en de leden daartoe bereid zijn 

2. digitaal als er voldoende leden zijn die dat willen/kunnen 

3. schriftelijk afhandelen 

 

Financieel overzicht 

insturen vóór 1 mei 

2021 

 

Financieel overzicht insturen uiterlijk 2 maanden na 

afloop van de afdelingsvergadering, uiterlijk vóór 1 

september 2021 

 

Overige agendapunten 

worden behandeld tijdens 
de afdelingsvergadering 


