Agenda ALV ASCN, d.d. 30 juni 2020 te Utrecht

Klarenbeek, 13 mei 2020
Geacht lid,
Hierbij nodigt het bestuur van de Australian Shepherd Club Nederland u uit voor de tweede online
algemene ledenvergadering, welke noodzakelijk is in verband met een statutenwijziging, eerder
geagendeerd tijdens de algemene ledenvergadering van 28 juni 2020. Deze wordt gehouden op
dinsdag 30 juni 2020 om 20.00 uur.
Deze vergadering zal online plaats vinden via Microsoft Teams. Voor de technische ondersteuning
heeft het bestuur dhr. R. Sluijter, webmaster van de ASCN, uitgenodigd.
Let op: U kunt zich tot uiterlijk zondagavond 28 juni 2020 20.00 uur per e-mail via contact@ascn.nl
aanmelden voor deze algemene ledenvergadering. Op maandag 29 juni ontvangt u een uitnodiging
met een inlogcode waarmee u dinsdag 30 juni 2020 vanaf 19.30 uur kunt inloggen in de vergadering.
Let wel, in verband met de stemmingen dient ieder lid via een eigen medium (gsm/tablet/laptop/pc) in
te loggen. Ieder lid wordt tijdens de vergadering hoofdelijk opgeroepen zijn stem uit te brengen.
Gezien de hoge kosten van kopiëren en verzending heeft het bestuur ervoor gekozen niet alle
stukken, welke bij deze agenda horen, aan u toe te sturen. De stukken zijn vanaf 31 mei 2020 op te
vragen via contact@ascn.nl, meer informatie vindt u op onze website www.ascn.nl.
Inloggen vanaf 19.30 uur
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur
Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 30 juni 2020
1. Opening
2. Goedkeuring aanwezigheid toehoorder in de persoon van de heer R. Sluijter, technicus
tijdens deze online algemene ledenvergadering.
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken welke betrekking hebben op deze Algemene Ledenvergadering
5. Ter goedkeuring: conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 juni
2020 (bijlage 1)
6. Ter goedkeuring: Statuten Wijzigingen (bijlage 4), uw vragen en opmerkingen ziet het
bestuur uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering (27 juni 2020, 14.00 uur) van u
tegemoet.
a.
b.
c.

Ophogen dekleeftijd reuen naar drie jaar (art. 2.3)
Ophoging leeftijd teef bij laatste nest (art. 3.3)
Gelijkschakeling fokmogelijkheden HD (OFA/FCI) (art. 4.3.1.)

7.

Rondvraag

8.

Sluiting
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