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Betreft: Annulering Lotgenotencontactdag en 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het lag in de bedoeling van het bestuur om op 3 oktober a.s. een lotgenotencontactmiddag te organiseren, 
samen met de Algemene Leden Vergadering. 
Sinds maart hebben we helaas geen bijeenkomsten meer kunnen organiseren, en we hoopten dat de situatie 
met de corona-epidemie in oktober zover verbeterd zou zijn, dat we de contactmiddag en vergadering op een 
veilige manier zouden kunnen laten doorgaan. 
Inmiddels zijn de ontwikkelingen in Nederland en in de landen om ons heen niet gunstig, waardoor de 
maatregelen eerder strenger dan soepeler worden. Een contactmiddag is bedoeld om bij elkaar te kunnen 
zitten en ervaringen uit te wisselen. Als je voortdurend moet opletten om voldoende afstand te houden, valt 
een belangrijk aspect van een dergelijke bijeenkomst weg. Ook is het zo dat een aanzienlijk deel van de 
leden van onze vereniging in de risicogroep zit. Al met al hebben we als bestuur dan ook na uitgebreid 
overleg besloten om de ledencontactmiddag van 3 oktober te annuleren, hoezeer dit ons ook spijt. 
 
Wat de ALV betreft: deze is door de coronamaatregelen al uitgesteld vanaf mei. Het is een statutaire 
verplichting om jaarlijks een ALV te organiseren. De ALV zullen we dus wel op 3 oktober a.s. doorgang 
laten vinden. Er is nog overwogen om de vergadering online te houden, maar we hebben als bestuur daar 
geen gunstige ervaringen mee, en we denken dat veel van de leden dit geen goed alternatief zullen vinden.  
De ALV zal plaatsvinden op een locatie midden in het land, bij een instelling waar goed rekening gehouden 
wordt met de corona-eisen van afstand houden e.d.. Het zal een “uitgeklede’’ bijeenkomst zijn, zonder lunch 
vooraf en geen hapje en drankje na afloop. 
De deelnemers worden later geïnformeerd over de locatie en aanvangstijd.  
De stukken zijn t.z.t. te raadplegen op onze website. 
 
Conform de RIVM-regels verzoeken we u om u vóór 11 september 2020 aan te melden als u wilt deelnemen 
aan de ALV. 
U kunt zich aanmelden: per e-mail secretaris@hemochromatose.nl., 
Per brief naar Annemieke Vroom, Rondeel 40, 3831 SZ Leusden, 
Telefonisch op nummer 0648658606 
 
Hopelijk kunnen we elkaar volgend jaar weer gewoon ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
namens het bestuur van de HVN 
Cees van Deursen, voorzitter 


