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Geachte geadresseerde,
Op 27 augustus jl. hebben wij uitnodiging, agenda, verslag en Statuten- en
Reglementswijzigingen voor de Jaarvergadering op zaterdag 10 oktober a.s. gedupliceerd op
www.badminton.nl. Vandaag zijn overige stukken geplaatst, zie
https://www.badminton.nl/badminton-nederland/bondsvergadering/jaarvergadering-10oktober-2020.
De Jaarvergadering wordt gehouden op zaterdag 10 oktober 2020, Congres- en Vergadercentrum ‘De Schakel’ Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk.
De aanvangstijd is 10.00 uur.
De accommodatie is ingericht volgens de Covid-19-richtlijnen van de overheid. De volgende
maatregelen hebben zij genomen:








Desinfectans bij de entree.
Zalen op 1,5 meter ingericht.
Zalen met voldoende ventilatie (via een luchtbehandelingsinstallatie met filters), airco
in de zaal en de mogelijkheid om ramen open te zetten.
Deur van voorportaal toiletruimte staat open zodat men deze deurklink niet aan hoeft
te raken.
Koffievoorzieningen buiten de zaal via koffiemachines die we regelmatig reinigen
(desinfecteren).
De lunch gaat per persoon en men kan van te voren aangeven wat men wilt eten.
Microfoon gaat niet van hand tot hand, maar staat op een vaste plek waar je naar
toe moet lopen.

Verder dient iedereen zelf de 1,5 meter in acht te nemen in de algemene ruimten en gaan we
ervanuit dat iedereen de richtlijnen van het RIVM aan houdt.

Het bondsbestuur stelt het op prijs indien u ons uw opmerkingen en aanpassingsvoorstellen
en eventuele opmerkingen en vragen over de notulen van de bondsvergadering uiterlijk op 3
oktober 2020 doet toekomen zodat een goede voorbereiding op de Jaarvergadering kan
plaatsvinden. Kunt u daarbij duidelijk aangeven of doorzending aan de overige
afgevaardigden gewenst is?
Mocht u naar aanleiding van het financiële jaarverslag vragen hebben, dan kunt u deze per
e-mail stellen aan het bondsbestuur via bmura@badminton.nl. Het bondsbestuur zal deze
vragen voorafgaand aan de vergadering per e-mail beantwoorden. U kunt vragen indienen
tot en met 3 oktober a.s.
c.c.:

LCW, Personeel, Spelersraad, Klachtencommissie

