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Nieuwsbrief 2020 – extra
Sluiting in week 12
In week 12, de week van 16 tot en met 20 maart, zal de computerruimte gesloten zijn in
verband met het coronavirus.
De Venser is in die week gesloten voor bezoekers. Deze informatie is pas aan het eind van de
middag van vrijdag 13 maart bekend geworden. Als de Venser weer open staat voor bezoek, zal
ook de computerruimte weer op de gewone tijden geopend zijn.

ALV uitgesteld
De Algemene Ledenvergadering van de Senioren Computer Club Zuidoost, die gepland stond
voor zaterdag 21 maart 2020, wordt in verband met het coronavirus uitgesteld voor
onbepaalde tijd.
Het bestuur heeft dit op 15 maart besloten. Op de oorspronkelijk geplande datum is de Venser
gesloten voor bezoekers. Wanneer er weer zicht is op openstelling voor bezoekers, zal een
nieuwe datum voor de ALV worden bepaald. Hierbij zal rekening gehouden worden met
hetgeen in de statuten bepaald is.

Het laatste nieuws
Voor het laatste nieuws over het open of gesloten zijn van de computerclub kunt u kijken op
onze webpagina: https://www.computerclubzuidoost.nl/. U kunt ook bellen met de
secretaris, Paul Dudink, telefoon 020 – 697 1108.
Artikel 15 van de statuten van de Senioren Computer Club Zuidoost
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering
brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het
legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner,
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet
overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen
deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene
vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
4. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen
uit.
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en
bescheiden der vereniging te geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op
kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

