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Eindhoven, 25 november 2020 

Geachte bestuursleden, 

SkillsTown onderschrijft dat de online ALV voor Restauratoren Nederland geheel volgens de regels van een 

digitale ALV is verlopen.  

Alle leden zijn vooraf geïnstrueerd met de het formulier FAQ hóe te stemmen tijdens de ALV. (zie onderstaande 

uiteenzetting)  

Hoe stem ik? 

✓ Er kan gestemd worden. Hiervoor moet u de uitzending niet in full screen hebben, maar verkleinen. 

Zodra u dit in kleiner formaat hebt gezet, zie je recht onderin een login optie. Klik op ‘sign in as guest’. 

Geef hier uw naam op en klik op accepteren. U zit nu in de chat. Hier verschijnen de polls ook. 

✓ Om de poll zichtbaar te maken in de live chat klikt u op getoonde poll met tekst. Bij het klikken op de 

poll krijg u de volledige stemming te zien. Maak hier uw keuze. Let op: u kan eenmalig stemmen, het 

veranderen van uw stem is niet mogelijk. 

✓ Stemuitslagen komen anoniem en in percentages in beeld. 

 

Stemming van Decharge: 

De tijd dat de poll open ging was 1.08.01 waar het mis is gegaan met een verkeerde poll. Dit werd opgemerkt om 

1.09.53.  De moderator heeft om 1.10.04 de juiste poll opnieuw open gezet en deze poll is gesloten om 1.11.47. 

Leden, op het moment aanwezig, hebben meer dan een minuut de tijd gehad om te stemmen.   

Deze online ALV is geheel volgens de digitale regels verlopen en goedgekeurd.  

Hartelijke groet, 

 

Matthijs Akkenaar 

Directeur SkillsTown Connect  
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Akkoord met nieuwe opzet bestuur?  

Voor 72% 

Tegen 9% 

Onthouding 18% 

Poll completed 

Voor of tegen decharge? (poll 2) 

Voor 43% 

Tegen 29% 

Onthouding 27% 

Poll completed 

Jazzy de Groot voorzitter?  

Voor 68% 

Tegen 15% 

Onthouding 15% 

Poll completed 
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Stemming akkoord met toetreden Remco Ockhuijsen?  

Voor 87% 

Tegen 4% 

Onthouding 7% 

Poll completed 

Stemming akkoord met toetreden Michiel Overhoff?  

Voor 95% 

Tegen 0% 

Onthouding 4% 

Poll completed 

Stemming akkoord met toetreden Marjan de Visser als penningmeester?  

Voor 89% 

Tegen 7% 

Onthouding 2% 

Poll completed 

 


