
 
 
 

Ede, 9 juni 2021 
 
 
Beste leden van de ESV, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de ESV u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 
woensdag 23 juni 2021 om 20.00 uur bij de ESV. Bijgaand treft u de agenda van de 
vergadering aan.  
 
Aanmelden   
In verband met de geldende coronamaatregelen willen wij graag vooraf weten hoeveel leden 
bij de ALV aanwezig zullen zijn. Hebt u belangstelling om de ALV bij te wonen? Meld u dan 
aan voor zaterdag 19 juni 2021 via het e-mailadres bestuur@esvede.nl. Alleen wanneer u 
zich van tevoren hebt aangemeld is het bijwonen van de ALV mogelijk. Wij vragen hiervoor 
uw begrip. Afhankelijk van de belangstelling kan de wijze waarop de ALV wordt gehouden 
nog worden gewijzigd.  
 
Toelichting op de agenda:  

 Het verslag van de vorige algemene ledenvergaderingen van 24 juni 2020 kunt u vinden 
op de website van de ESV onder ‘Over de ESV’, ‘Bestuur’ en dan bij het kopje 
"Algemene Ledenvergadering". De notulen zijn ook te verkrijgen bij Martin Roes of bij de 
secretaris. 

 Bij het agendapunt "Onderwijskundig jaarverslag 2020-2021" krijgt u informatie over de 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Apart lichten wij corona toe. 

 Een belangrijk agendapunt is de Jaarrekening 2020. De jaarrekening kunt u inzien tijdens 
de algemene ledenvergadering. Wilt u dit voorafgaand aan de vergadering ontvangen, 
dan kunt u via e-mail contact opnemen met de penningmeester Hilgard van Alphen 
(penningmeester@esvede.nl). 

 De Ledenraad zal verslag doen over het door het bestuur gevoerde beleid. 

 Bestuur: Hilgard van Alphen, Tjitske Weidenaar en Yvonne Biemans zijn aftredend en 
niet herkiesbaar. Rianne Nep wordt voorzitter. 
Susanne Werz en Manon Visser stellen zich verkiesbaar als bestuurslid. 

 Ledenraad: Hans Hoogendoorn is aftredend en niet herkiesbaar.  
 

Het bestuur verwelkomt u graag tijdens de ALV op 23 juni. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur, 
 
Marjolein Slings 
Secretaris 
bestuur@esvede.nl 
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