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Geachte eigenaren,


In aansluiting op de berichtgeving in nieuwsbrief nr. 12 van 9 oktober jl. het volgende. 


Tot onze spijt hebben we moeten besluiten dat de ALV op 25 november 2020 met fysieke 
aanwezigheid van de leden niet door kan gaan. 

Dit heeft te maken met de situatie omtrent COVID-19. De berichtgeving en oproep van het 
Kabinet op 27 oktober jl. en de risico’s op besmetting met het virus maken dit besluit 
noodzakelijk. Daarbij achten we het niet verantwoord om u uit te nodigen om in elkaars 
aanwezigheid te vergaderen.


ALV 25 november 2020 gaat, als gevolg van de situatie COVID-19 en besmettingsgevaar, 
niet door met fysieke aanwezigheid van leden in een vergaderruimte. 

Zoals bekend is het met het oog op de voortgang van diverse zaken belangrijk dat ALV de Weere 
in 2020 besluiten neemt. Het gaat onder meer om de besluitvorming omtrent de renovatie van de 
Dr. A. Van Nieveltwegzijde en de renovatie van de drie winkels. In beide situaties wordt 
voorgesteld om deze uit te voeren in het voorjaar van 2021. De voorbereiding van de diverse 
zaken wordt binnenkort afgerond. Rond 14 november 2020 ontvangt u (digitaal of schriftelijk in de 
brievenbus) het set stukken. Wij vragen u om digitaal/schriftelijk te reageren op de voorstellen en 
om de administrateurs te machtigen. Op 25 november 2020 zullen Richard van Steijn en de 
administrateurs vergaderen. Indien mogelijk worden dan ook besluiten genomen.

Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat tijdens deze eerste vergadering het 
vereiste quorum niet wordt bereikt. Om die reden wordt u gevraagd om ook voor een mogelijk 
noodzakelijke tweede vergadering te machtigen. Deze eventuele tweede vergadering zal 
gehouden worden op 9 december 2020.


Rond 14 november 2020 ontvangt u de stukken voor de ALV van 25 november. 
U wordt gevraagd om zich schiftelijk uit te spreken over diverse voorstellen. 
Tevens wordt u verzocht om de administrateurs te machtigen voor de ALV van 25 
november en een eventueel noodzakelijke 2e ALV te houden op 9 december 2020. 

Het spijt ons dat wij u in deze nare tijden niet anders kunnen berichten.

Wij wensen u allen toe dat u gezond blijft.

Laten we meer nog dan gewoonlijk rekening met elkaar houden en elkaar waar nodig helpen 

en ondersteunen.


Met vriendelijke groet,

Henk Hommes en Cees Huisman, administrateurs






Meldingen onderhoudszaken bij Munnik VVE Beheer


Telefoon: 	 023 - 5631403

E-mail:	 r.vansteijn@munnik-vve.nl


 
 
 
Website VVE de Weere: www.deweere.eu 

  
Nieuwsbrief nr. 14  
Deze verschijnt in week 50 (7/13 december 2020)


BAC VVE de Weere: Jantine Beuvens, Carla Blok, Jeroen Grandiek, John de Boer

Administrateurs: Henk Hommes, Cees Huisman


