
NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS 

 

CONVOCATIE 
16 MAART 2021 

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de 

NVAV.  Deze vergadering zal, in verband met de huidige Corona problematiek, via Internet (Zoom) 

gehouden worden. De vergadering vindt plaats op zaterdag 27 maart 2021 en begint om 14:00 uur. 

Voor deze vergadering is registratie vooraf vereist. Zie hiervoor de aangehechte bijlage. 

Tien dagen voor deze Algemene Ledenvergadering zullen de agenda en de jaarverslagen van 2020 

beschikbaar zijn op de website, maar we willen u alvast attenderen op het volgende punt: 

Bestuursverkiezing: statutair treden er twee bestuursleden af omdat hun termijn afloopt: 

1. Joop Sint Jago (voorzitter) 

2. Frans Diepeveen (secretaris) 

 Joop Sint Jago en Frans Diepeveen zijn beide herkiesbaar.  

 

Art. 3.4 van het Huishoudelijk Reglement geeft aan: kandidaten voor een verkiezing van het bestuur 

worden door het bestuur, dan wel door tenminste twee leden schriftelijk voorgedragen. De 

kandidaatstellingen dienen voor de aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris te 

worden ingediend (secretaris@nvav.nl).  

 

Het bestuur hoopt op een grote deelname aan de ALV! 

 

Met vriendelijke groet, namens het NVAV bestuur, 

 

 

Frans Diepeveen  

Secretaris 

 

Registratie: https://zoom.us/meeting/register/tJctfu6vqzkoH9QEUB8J7t595-gW9KVur0rk  

(Zie bijlage) 
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Bijlage 1. Zoom instructies. 
 

Om deel te kunnen nemen aan de vergadering is het belangrijk om de juiste link te selecteren. Vorig 

jaar lukte het sommigen niet omdat in plaats van de login-link de registratie-link werd gebruikt. We 

geven daarom een uitgebreide uitleg van het registratie en log-in-proces. 

 

 

1. Registratie-link: selecteer deze link. 

https://zoom.us/meeting/register/tJctfu6vqzkoH9QEUB8J7t595-gW9KVur0rk 

 

2. Als u de registratie-link (uit de Convocatie) selecteert, komt u uit op de registratie pagina. 

Vul deze in en selecteer “Register”. 

 

 

 
 
 
3. Na goedkeuring van de aanmelding ontvangt u een email met daarin de login-link: 
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4. Login-link staat in de confirmation email: 

 
 
5. Tips: 

a. Problemen ontstaan vaak door werking van video en audio. Het gemakkelijkste is 
het om met een apparaat te werken waar deze items ingebouwd zijn. Zoals een 
tablet (iPad), telefoon of Laptop. 

b. Een eenvoudige oortelefoon (headset) helpt om het geluid van de vergadering beter 
te horen. 

c. Zet tijdens de vergadering uw microfoon af, tenzij u iets wilt zeggen (mute) 
d. Er zijn op YouTube diverse video’s beschikbaar die één en ander nader uitleggen. 
e. Log op tijd in zodat de vergadering ook op tijd kan beginnen. 

 
 
 
 

-oOo- 
 
 

 
 
 
 

 

DIT IS DE LOGIN-LINK. 

SELECTEER DEZE LINK OM AAN 

DE VERGADERING DEEL TE 

NEMEN. 

 


