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Vaststellen datum  
jaarvergadering 2020 

 

In de statuten van Atletiekvereniging Generaal Michaëlis is in artikel 15, lid 2  ten aanzien van de 
jaarvergadering het volgende opgenomen: “Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het 
boekjaar een algemene vergadering worden gehouden (de jaarvergadering)….” 
 
In 2020 doet zich de bijzondere omstandigheid voor dat in het kader van de Coronacrisis in maart op 
last van de overheid alle activiteiten van de vereniging tot nader order werden opgeschort. Daarmee 
kon de jaarvergadering van vrijdag 20 maart geen doorgang vinden.  Hanteren van de grens van 1 juli 
binnen de huidige Corona maatregelen betekent dat de jaarvergadering van GM alleen digitaal zou 
kunnen plaatsvinden. 
 
Nadat onlangs duidelijk werd dat een aantal maatregelen versoepeld werd, heeft het bestuur zich 
beraden over de vorm en locatie van de jaarvergadering. Het bestuur heeft hierbij met de volgende 
aspecten rekening gehouden: 

- De mate waarin zo veel mogelijk leden deel kunnen nemen aan de jaarvergadering. 

- De mogelijkheden om recht te doen aan het huldigen van bekerwinnaars en jubilarissen 

- De (financiële) noodzaak om de jaarvergadering voor 1 juli te houden;  er staan geen 

belangrijke beleidswijzigingen op de agenda  

- De wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de RIVM en AU richtlijnen . Vanaf 1 juli 

mogen in onder het 1,5 meter regime in horecagelegenheden maximaal 100 personen 

aanwezig zijn. De capaciteit van onze kantine is dan, rekening houdend met de opkomst in 

voorgaande jaren , onvoldoende om een jaarvergadering te houden. 

Op basis van deze argumenten spreekt het bestuur zich uit voor een fysieke jaarvergadering, te 
houden op een locatie buiten de sportaccommodatie van AVGM Het bestuur organiseert  daarom de 
jaarvergadering op vrijdag 3 juli in sociaal cultureel centrum ’t Tejaterke in Best.  
Volgens de bepalingen van de statuten is de vergadering uiterlijk 14 dagen voor de vergadering 
uitgeschreven en is de uitnodiging kenbaar gemaakt via het clubblad/nieuwsbericht en een aan de 
ereleden en jubilarissen verstuurde schriftelijke uitnodiging. Gezien de bijzondere omstandigheden 
worden leden vooraf gevraagd zich aan te melden voor deze vergadering.  
 
Aldus besloten in het bestuur, dd. 2 juni 2020.  
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