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Algemene Ledenvergadering NVvO op vrijdag 20 november 2020 via digitaal platform 

 

Aan de leden en aspirant-leden van de NVvO,  

Wij willen u vragen onderstaande brief goed door te lezen, aangezien de Algemene 
Ledenvergadering er dit keer anders uit ziet dan dat u gewend bent. 

Wij nodigen u uit om de 141e  algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging 
van Orthoptisten, die gehouden wordt op vrijdag 20 november 2020, online bij te wonen. 

Inschrijving is alleen mogelijk door het invullen van het digitale inschrijfformulier op: 
www.orthoptisten.info/alv 

Het inschrijfformulier kunt u ook vinden op het besloten deel van de 
website www.orthoptisten.info 

U ontvangt een bevestigingsmail van uw inschrijving. Controleer uw gegevens en neem zo 
nodig contact op via penningmeester@orthoptie.nl om uw gegevens te corrigeren. U bent 
zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw inschrijfgegevens.  

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 17 november 2020, 12.00 uur.  
Deelname aan de algemene ledenvergadering is gratis.  

Let op:  

• Eén dag voor de ALV krijgt u een link toegestuurd. Via deze link kunt u inloggen met 
uw eigen mailadres dat u bij de inschrijving heeft opgegeven 

• Log individueel en persoonlijk in. Uw recht op scholingspunten voor het 
Kwaliteitsregister is gekoppeld aan uw eigen mailadres.  

• Houdt uw spambox in de gaten, het kan zijn dat de bevestiging of aanmeldlink hierin 
terecht komt. 

De voorlopige agenda vindt u onder deze uitnodiging. De definitieve agenda kunt u vanaf 
vrijdag 6 november 2020 downloaden van de website www.orthoptisten.info.   

Certificaten voor het ochtendprogramma worden na controle van uw deelname aan de 
algemene ledenvergadering, eenmalig, per post naar uw huisadres verstuurd.  

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan een middagsymposium in de vorm 
van webinars. Uiterlijk 1 november 2020 zal hier meer duidelijkheid over worden gegeven. 
Houdt u de website goed in de gaten!  

Namens het bestuur van de NVvO, 

Elfi Dijkers, organisatie ALV  
Nederlandse Vereniging van Orthoptisten  
ALV@orthoptie.nl     

http://www.orthoptie.nl/
mailto:ALV@orthoptie.nl
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Agenda najaarsvergadering  

 

141e Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten op 
vrijdag 20 november 2020 via online platform  

 

09:45 uur Inloggen via link met opgegeven mailadres 

10.00 uur Aanvang huishoudelijke vergadering 

 

AGENDA: 

1. Opening 
2. Notulen ledenvergadering 22 november 2019 
3. Ingekomen stukken 
4. Jaarverslag 2019 
5. Financieel jaarverslag 2019 en verslag kascommissie 
6. Nieuws van bestuur en commissies  
7. ………………. 
8. Begroting 2021 
9. Rondvraag en sluiting 

 

Voorstellen ter behandeling op deze vergadering dienen uiterlijk 21 werkdagen voor de 
vergadering met schriftelijke toelichting ingediend te zijn bij het secretariaat, 
secretaris@orthoptie.nl. 
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