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     Datum: 18 juni 2020 om 21:12

BUITENPLAATS DE HONGERIGE WOLF

> 50% 
In onze laatste mail van 9 juni stuurden we een aantal PDF documenten naar
alle leden. Deze hadden betrekking op de meerjarenbegroting en de
jaarrekening 2019. Inmiddels hebben al dertien leden gereageerd en dat is top!
Ook zijn er inhoudelijk zeer sterke vragen gesteld. Heel veel dank daarvoor!
Maar... we hebben van meer dan 50% van de leden een reactie nodig.

Bij nader inzien was de vraag in die mail van 9 juni wellicht te algemeen. Want
wat willen we nou? Moet je op alle stukken inhoudelijk reageren, of als je een
vraag hebt of moet je alleen reageren als je het er niet mee eens bent?
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Wat we je bedoelden te vragen is dit:
Ben je wel of juist niet akkoord met de stukken?

Het bestuur wil graag tot een besluit komen en dat moet ieder jaar voor 1 juli
gebeuren. Maar omdat we nu geen fysieke vergadering hebben gehad door
Corona gaat ook dit stemmen anders. 
We zijn geen voorstander van het opjagen van onze leden, maar we moeten
het nu toch echt even doen want de stemmen moeten geteld worden op 25
juni.

Wacht niet tot de 25e maar STEM NU voordat je het vergeet. Tenzij je eerst
nog vragen hebt natuurlijk, die mag je sturen naar
penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl.

KLAAR OM TE STEMMEN?

Klik dan in onderstaande button op JA of op NEE. Je zult zien dat je
mailprogramma geopend wordt met een kant-en-klaar bericht. Het enige dat je
nu nog hoeft te doen is dit bericht te verzenden. Appeltje-eitje toch?

Ben je de mail met de benodigde PDF's kwijt, geen paniek. De stukken staan
allemaal achter de beveiligde pagina op de website. Arjen Brussaard heeft de
vragen die al gesteld zijn inclusief zijn antwoord in een overzicht gezet. Dit
overzicht, genoemd FAQ, kun je ook op de site vinden bij de financiële
documenten.

JA
Ik ben akkoord met de stukken

NEE
Ik ben niet akkoord met de stukken

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van Buitenplaats De Hongerige Wolf

Ik wil via een directe link naar de stukken op de website
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Wil je deze nieuwsbrief voortaan op een ander mailadres ontvangen?
Dan kun je hier je mailgegevens aanpassen.

Tekst & Ontwerp
Marjan de Groot | WordCare
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