Goedenavond bondleden en verenigingsleden van RKPVV.
Check vooraf de instellingen van je camera en microfoon van je device (mobiel, laptop,
computer).
Dit is de nieuwe link voor de ALV van RKPVV, a.s. donderdag 28 mei. De vergadering
begint om 20.00u, Om 19.00u open ik de digitale vergaderruimte, zodat je al bijtijds kunt
inloggen. Vooral als je niet goed weet hoe het werkt, en twijfelt of het werkt, is het handig om
je al bijtijds te melden. Om 20.00u willen we echt starten met de agenda.
Hoe werkt het?
Klik op de link in deze uitnodiging.
Je komt in een nieuw scherm, daar krijg je twee opties: deelnemen via de app (je moet dan
op je device de app installeren) of deelnemen via het web (dan hoef je niets te installeren).
Als je al vaker via Teams hebt vergaderd, of als je al eerder met ons getest hebt dus, kun je
ook het volgende scherm krijgen:

Kies voor het web of voor doorgaan in deze browser, en je komt in het volgende scherm.

Klik op nu deelnemen en je komt in de vergadering. Onder deze knop kun je met een klik de
microfoon en camera in- en uitschakelen. In dit geval staat de microfoon aan, maar de
camera nog niet. Die kun je met één klik op de button activeren.

Deelnemen:
Als je toegelaten bent tot de vergadering dan vooralsnog camera en microfoon uitzetten.
Werk desnoods met een headset / koptelefoon om achtergrondgeluiden te vermijden.
Gebruik de chat functie om een vraag te typen.
Mogelijk dat we van de optie “hand opsteken” gebruik gaan maken.
De agenda is hetzelfde als de agenda voor de ALV d.d. 26 maart 2020 j.l., zie bijlage 1.
Bij agendapunt “Toekomst” zal het bestuur kort toelichten om welke redenen het bestuur aan
het hoogste orgaan van de vereniging, de ALV, vraagt om het bestuursvoorstel aan te
nemen.
Daarna bekijken we de financiële afronding van de vereniging RKPVV. Het bestuur doet een
voorstel aan de ALV om het mogelijk positief saldo van de vereniging te besteden aan
diverse toekomstige activiteiten in het belang van de “RKPVV-familie”.

Bijlage 1:
Agenda ALV, donderdag 19 maart 2020, aanvang 20.30 uur.
1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de notulen ALV d.d. 21 november
2019. De notulen worden gemaild naar de email adressen in Sportlink op 12 maart
2020. Geen notulen ontvangen dan een mail sturen naar info@rkpvv.nl voor een
nazending.
2. De toekomst van RKPVV.
3. Sluiting

