
 

 

Beste Kustzeiler, 

Extra nieuwsbrief in verband met het Corona virus. 

  

Grote wijzigingen in de agenda Algemene Vergadering (AV)  op 23 maart 2020 en andere 
gevolgen voor bijeenkomsten binnen de Kustzeilers.  

Wij hebben in goed overleg met het oude èn nieuwe bestuur besloten tot een ingrijpende wijziging van 
de Algemene vergadering van 23 maart 2020. Deze AV gaat door, maar het enige punt dat op de 
agenda staat is: bestuurssamenstelling en benoeming. Daarmee houden we de noodzakelijke 
continuïteit in het bestuur. De statuten bepalen dat een besluit niet nodig is als er slechts één 
kandidaat per vacature is. Dat is het geval en deze AV kan worden gezien als een formaliteit 
(benoeming bestuurders) en zal dus heel erg kort duren (1 minuut).  

Nu ook de horeca op slot is gegaan hebben we moeten beslissen ook de locatie te wijzigen. 
Deze  bijzonder korte AV zal plaats vinden op 23 maart om 20.00 uur ten huize van de voorzitter, 
Hoogwerflaan 1 te Den Haag. Langs deze weg een hoogst bijzondere oproep: we zouden je sterk in 
overweging willen geven om 23 maart 2020 niet naar de AV te komen, des te meer ben je welkom op 
de AV die later in dit voorjaar zal plaatsvinden. 

Achtergrond 

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus dwingen ons hiertoe. Wij willen voorkomen dat door een 
grote bijeenkomst onze leden onnodig risico lopen om het virus te krijgen. Daarbij komt dat er volgens 
ons geen dringende reden is tot het houden van een inhoudelijke Algemene Vergadering. Het gaat 
goed met onze vereniging. 

Uitstel van de andere onderwerpen in de AV en uitstel van commissievergaderingen 

Wij zullen later dit jaar de gebruikelijke jaarlijkse Algemene Vergadering houden. In die AV zal het 
(oude) bestuur  rekening en verantwoording afleggen over het jaar 2019 en graag inhoudelijk met de 
leden van gedachten wisselen. Een datum daarvoor kunnen we nu nog niet vaststellen.   

Ook willen wij via deze Nieuwsbrief onze leden oproepen zich te houden aan de RIVM richtlijnen 
en  fysieke commissievergaderingen en andere bijeenkomsten uit te stellen als deze niet strikt 
noodzakelijk zijn. 

Wij zullen jullie de komende weken per Nieuwsbrief en op de website op de hoogte houden van 
verdere ontwikkelingen binnen onze club. 
Hopelijk tot spoedig en in een goede gezondheid. 
Hartelijke groet, mede namens het bestuur, 
  
Hans de Sonnaville, 
Voorzitter 


