
 

Procedure aanmelding en deelname ALV 29 juni 2022 
 

De vergadering vindt hybride plaats, dat wil zeggen dat u fysiek aanwezig kunt zijn op locatie Hotel 
Mitland te Utrecht of online kunt deelnemen. Ook online deelnemers aan de vergadering krijgen de 
gelegenheid om het bestuur en de vergadering vragen te stellen of toe te spreken. Het aantal 
plaatsen op locatie is beperkt dus meldt u snel aan als u voor deze optie kiest. 
 

Aanmelding 
1. Wij verzoeken wij u uw aanmelding via e-mail te doen. Stuur bij voorkeur zo spoedig mogelijk 

maar uiterlijk dinsdag 14 juni 2022 een e-mail naar info@bpoa.nl met vermelding in het 
onderwerpveld van ALV 29 juni 2022 en in de e-mail zelf of u de vergadering fysiek of online wilt 
bijwonen; 

2. u ontvangt een ontvangstbevestiging met verdere informatie over de deelname. Heeft u één 
week na aanmelding via mail geen reactie ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen 
met het secretariaat via info@bpoa.nl. 

 

NB. Wij kunnen geen deelname aan de vergadering garanderen voor aanmeldingen die na 14 juni 
2022 door ons ontvangen worden. 
 

Volmacht 
Het gebruik van een volmacht is alleen mogelijk als de gevolmachtigde de vergadering fysiek 
bijwoont. Dit in verband met de identificatie die juridisch verplicht is en die niet afdoende via 
digitale deelname kan plaatsvinden. Verder geldt dat ieder lid volgens de statuten (artikel 15, lid 4) 
maximaal 1 stem via een volmacht kan uitbrengen. Kunt u op 29 juni om 20.00 uur niet 
fysiek/digitaal aanwezig zijn maar wilt u wel stemmen via een volmacht? Dan verzoeken wij u dit bij 
ons secretariaat kenbaar te maken zodat wij u de benodigde formulieren en uitleg kunnen 
toesturen. Ons secretariaat is bereikbaar via info@bpoa.nl. 
 
Hoe verloopt de vergadering? 
 
Digitale deelname 

• aan het begin van de ALV zal worden uitgelegd hoe u kunt vragen om spreektijd; 

• u kunt tijdens de vergadering digitaal stemmen, hiervoor wordt op ieder stemmoment een poll 
beschikbaar gesteld; 

• u moet zelf ingelogd zijn en kunt uitsluitend uw eigen stem uitbrengen. 
 
Fysieke deelname 

• wij zullen u bij binnenkomst vragen om uw legitimatie te tonen; 

• u ontvangt een stemformulier waarop u uw stemkeuze kunt aangeven; 

• eventuele volmachten worden bij binnenkomst gecontroleerd en in ontvangst genomen waarna 
u het stemformulier voor de volmachtgever ontvangt. 
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