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Beschermheer Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven 

Ons kenmerk:  2020-08-30/JKRE-26 
Datum:                  30 augustus 2020 
Onderwerp:     Agenda met bijlagen voor de Algemene Vergadering op 28 september 2020 
 
 
 
Geachte Ereleden en leden van de KVNRO, 
 
Namens het Hoofdbestuur a.i. ontvangt u hierbij de agenda met bijlagen voor de Algemene Vergadering van onze 
vereniging op 28 september 2020. Van harte bent u hiervoor uitgenodigd. 
 
Een paar mededelingen van het Hoofdbestuur a.i. ten behoeve van  het digitaal vergaderen en stemmen op 
afstand (televoting). 
 

Als gevolg van de corona maatregelen en om niet afhankelijk te zijn van nog niet voorziene nieuwe 
maatregelen die beperkend kunnen zijn heeft het Hoofdbestuur a.i besloten om volledig op afstand te 
vergaderen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de “Van de Bestuurstafel” van augustus 2020. Ieder lid 
wordt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de vergadering en om zijn of haar stem uit te 
brengen. Conform de statuten van de vereniging is bij stemmen op afstand (televoting) het afgeven van 
machtigingen niet toegestaan (artikel 19, lid 4). 
 
Ieder lid krijgt een eigen unieke code om deel te kunnen nemen aan de digitale vergadering en om op 
afstand te kunnen stemmen. Als het lid voor 21 september 2020 zijn of haar privé mailadres,  naam, 
voorletters, woonplaats en lidnummer aanmeld bij de Algemeen secretaris a.i. (secretaris@kvnro.nl), dan 
wordt  gegarandeerd dat het lid tijdig, dus voor de aanvang van de vergadering, toegang krijgt tot  de 
vergadering. De gevraagde informatie is nodig om de stem te kunnen valideren. Bij latere aanmeldingen 
kan dit, in verband met de organisatie, niet meer gegarandeerd worden. 
 
In de agenda kunt u lezen dat bij het begin van de vergadering de instructies met betrekking tot 
vergaderen en stemmen op afstand nog een keer zal worden toegelicht. 
 

Nieuwe leden voor de kascontrolecommissie 
 

Tijdens de Algemene Vergadering ontstaan twee vacatures in de kascontrolecommisie. Voor de 
toelichting verwijs ik naar de bijgevoegde agenda. Voorgesteld wordt om twee nieuwe leden van de 
kascontrolecommissie, de voorzitter en het lid, te benoemen. Namen voor de leden van de kascommissie 
kunnen onder vermelding van “KCC” tot 21 september 2020 worden ingediend bij de Algemeen 
secretaris a.i. (secretaris@kvnro.nl) Bij meer dan twee aanmeldingen beschikt, tijdens de digitale 
vergadering, het lot. 

 
Rest mij nog om ons een goede vergadering toe te wensen.  
 
 
Hoogachtend, 
Namens het Hoofdbestuur a.i. van de KVNRO. 
 
 
Luitenant-kolonel b.d. der Artillerie J.G. (Jan) Kreuger 
Algemeen secretaris a.i. 
 
 


