Beste NOVA-lid,

Bij deze willen wij je van harte uitnodigen voor de Jaar Vergadering (JV) op Woensdag 19
januari 2022. Ook dit jaar zal deze online gehouden worden! Tijdens deze vergadering vindt
de bestuurswisseling plaats,
De nieuwe bestuursleden zijn:
Terry Westmaas
En we nemen afscheid van:
Dennis Velthuijzen
Tijdens de JV wordt het functioneren van het oud bestuur beoordeeld en worden de plannen
voor de toekomst besproken. Daarom is het belangrijk dat jij als NOVA-lid aanwezig bent!
Indien je bent verhinderd, kun je iemand machtigen om voor jou je stem uit te brengen. Per
persoon mogen twee machtigingen bij het bestuur worden ingeleverd. Omdat we zoveel
mogelijk leden willen vertegenwoordigen tijdens deze vergadering is het belangrijk dat als je
niet aanwezig kan zijn je dan dit formulier invult. Je kunt je machtiging ook aan een lid geven
die jij jouw stem toevertrouwd.
Om de JV vlot te laten verlopen zullen de jaarverslagen van 2020-2021 op de website komen
te staan. Vragen hierover kunnen tot 24 uur voor de aanvang van de JV verstuurd worden naar
bestuur@sv-nova.nl. Deze zullen voor, of tijdens de JV behandeld worden. Ook dit jaar weer
heeft de Kascommissie hard gewerkt om de inhoud van deze verslagen te controleren, en hun
bevindingen worden ook weer tijdens de JV gepresenteerd.
We zullen de jaarvergadering via Microsoft Teams doen. Dit is eenvoudig via je webbrowser
van je laptop te volgen, of in Microsoft Teams zelf mocht je die hebben. Je bent vanaf 19:00
van harte welkom en de vergadering zal rond 19:30 beginnen, dus zorg dat je voor die tijd
ingelogd bent.
Uiterlijk twee dagen voor de online jaarvergadering krijg je op dit mailadres instructies en een
link hoe je de online JV bij kunt wonen. Je aanmelden voor de JV kan via de volgende link:
https://sv-nova.nl/nova/jv/.
Tot 19 januari!
Groetjes,
Bestuur der s.v. NOVA 2020-2021

Agenda Jaarvergadering studentenvereniging NOVA 2021-2022
Plaats: Online via Teams
Datum: 19 januari 2022
Tijd: 19:30 uur
Aanwezig:
RvC
Natascha Boer
Ron Klok
Josse van Putten
Kevin de Jong

BOB
Dennis Velthuijzen

Opening
1.

Mededelingen
- BOB
- Leden
- RvC

2.

Goedkeuring agenda

3.

Ingekomen stukken

4.

Goedkeuring notulen 2021-2022

5.

Presentatie jaarverslagen
- Voorzitter
- Penningmeester
- Evenementen manager
- Secretaris

6.

Verslag Kascommissie

7.

Goedkeuring oud-bestuur

PAUZE
8.

Dispuutverslagen

9.

Formatie nieuw bestuur

10. Begroting 2021-2022
11. Bericht vanuit de RvC
12. NOVArassing
13. Verlanglijstje DvB
14. Rondvraag
15. Sluiting vergadering

AKB
Terry Westmaas

