
 
Vragen-en-antwoorden-lijst online ALV 2020 
 
Vanwege de digitale algemene ledenvergadering ALV 2020 van de Schaats Vereniging Zwolle was er 
gelegenheid om tot en met 17 juni vragen te stellen over de documenten in het ALV boekje.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de vragen met daarbij de reactie van het bestuur. 
 
 
Vraag 1 
Ik vraag mij af of het voorgenomen nieuwe ledenprogramma en de koppeling met boekhouding er 
inmiddels is en werkzaam is. Hier lees ik helaas niks van terug 
 
Antwoord  
Het bestuur had de keuze laten vallen op het programma Davilex Online Ledenadministratie. Dit 

programma hadden wij aangeschaft maar helaas is door de leverancier dit programma gestopt 
vanwege onvoldoende gebruik. Het door Davilex aangegeven alternatief hebben we reeds in gebruik. 
Overige toepassingen zijn dusdanig kostbaar dat we voorlopig hebben besloten het bestaande pakket 
van Davilex te blijven gebruiken. 
 
 
 
Vraag 2 
Dezelfde vraag (als die van vraag 1) geldt tav het ongevallen protocol. Is dit al werkende en is de 
geplande scholing reanimatie/ehbo hier een onderdeel van?  

 
Antwoord 
Het ongevallenprotocol is in februari aan de TWCie gestuurd, ter verspreiding onder de trainers. 
De ehbo-reanimatie bijspijkeravond is hier onderdeel van, en kan inmiddels weer corona-veilig worden 
gehouden. 
Er is aan Koen gevraagd of en wanneer hier ruimte voor is bij de trainers. 
 

 
 
Vraag 3 
Is er al een beleid tav plaatsing foto's en video's op de website? Is het nog zo dat daar nog een 
toestemming formulier voor nodig is van het lid, of is dit in het lidmaatschap opgenomen, dat je daar 
zonder bezwaar tegen te maken automatisch akkoord mee gaat?  
 
Antwoord 
Er is onderzocht  of het haalbaar is om toestemming te vragen. Dit lijkt vooralsnog niet haalbaar. 
Daarom zijn we nu aan het onderzoeken of we het op kunnen nemen in het privacybeleid, zodat 
iedereen daar eenmalig akkoord mee gaat. Dit is nog niet definitief. 

 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
  
 
 


