“HET ADMIRAALTJE” nummer 116
Voor en door bewoners van de Admiraliteitskade 21 A t/m 32 M

22 februari 2021
ALV op 22 februari 2021
De Algemene Ledenvergadering van Eigenaars is dit jaar digitaal.
Beeldbellen via Teams, stemmen via Twinq.
En, als u wilt, kunt u nu al stemmen: dan is dat maar vast gebeurd.
U kunt nu al stemmen.
Om nu te stemmen dient u in de uitnodigingsmail van Cees Warris van
4 februari in te loggen op https://vergaderen.twinq.nl.
Voor het inloggen heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
NB Als u uw gebruikersnaam niet meer heeft, kunt u deze opvragen
bij vvediensten@havensteder.nl.
Als u uw wachtwoord niet meer heeft kunt u deze op Twinq aanvragen.
Zodra u ingelogd bent eerst de presentielijst tekenen, daarna volgt de
agenda. Bij belangrijke agendapunten kunt u stemmen.
Volmacht indien u iemand namens u wilt laten stemmen
U kunt ook iemand namens u machtigen voor de vergadering.
Zie hiervoor het bij de uitnodiging van Cees Warris van 4 februari
bijgevoegde machtigingsformulier. Om uw machtiging digitaal te
kunnen verwerken, dient u deze voor 19:30 uur aanstaande zondag te
sturen naar Cees.Warris@havensteder.nl.
U kunt ook de volmacht printen, tekenen en bij VvE bestuur (Schuringa,
23 B) in bus doen, maar wel uiterlijk zaterdag.
Waarom deze extra aandacht voor de ALV?.
Ons bereikte signalen, dat een aantal eigenaren de geplande digitale
ALV complex vinden (inloggen in 2 programma’s, of 2 apparaten, etc.).
Met dit Admiraaltje willen we u graag helpen, het is een belangrijke ALV.
Punt 9 van de agenda gaat over de renovatie van de achtergevel. Eind
vorig jaar heeft het bestuur hiervoor een partij geselecteerd die het gaat
begeleiden en wij willen graag uw akkoord, zodat wij (en u) door kunnen.

Vragen, opmerkingen of “Het Admiraaltje” per mail ontvangen? → schuringa@wxs.nl

Eduard Schuringa, 23 B, namens de VvE Admiraliteitskade 21A t/m 32M

