
 

 

 

Uitnodiging 

Algemene Ledenvergadering 

Patiëntenvereniging Hart Long Transplantatie 

          22 augustus 2020 

Beste leden, 

Hierbij de aankondiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Patiëntenvereniging Hart & Long 
Transplantatie. 

Op zaterdag 22 augustus vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. 

In verband met de corona uitbraak, het feit dat onze leden tot de risicogroep behoren en de 
coronamaatregelen bieden wij twee mogelijkheden om deze vergadering bij te wonen. 

1) U bent welkom vanaf 10:00 uur welkom  in de Schildkamp, Leerdamseweg 44 te Asperen. 
Om 10:30 uur begint de vergadering. 

Er is vooraf geen mogelijkheid om samen te komen en na afloop is er dit jaar geen mogelijkheid voor 
een lunch of een activiteit.  Wij houden ons uiteraard aan de voorwaarden van het RIVM. 

2) U kunt  achter uw computer, telefoon of tablet deze vergadering bijwonen via de beveiligde 
pagina https://www.hartenlongtransplantatie.nl/alv/  op de website.                                                                                    
                                                                                                                                                                            
Na aanmelding voor deze optie ontvangt u nogmaals de link naar de beveiligde pagina en het 
wachtwoord wat nodig is om de vergadering  digitaal bij te wonen. Tevens ontvangt u een 
telefoonnummer waar u uw stem kunt uitbrengen via whatsapp mocht dit nodig zijn.  

Vragen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gesteld tot 72 uur voor de vergadering via:  

Nella Luiten: nella.luiten@hartenlongtransplantatie.nl 

Administratiekantoor APN t.a.v. ALV PHLT, Postbus 91 , 4000 AB Tiel 

De ALV stukken zijn te vinden en te downloaden op onze website. 

Leden die geen internet hebben kunnen de stukken na  28 juli opvragen bij Nella Luiten via 
telefoonnummer: 06 2339 4663. De stukken worden dan toegestuurd. 



 

 

U kunt zich aanmelden via de website, of via onderstaande antwoordstrook: 

Info antwoordstrook: 

Naam/namen: .............................................................................................................................. 

Mobiel nummer*: ......................................................................................................................... 

e-mailadres: .................................................................................................................................. 

Komt wel/niet naar de Algemene Ledenvergadering op 22 augustus  in Asperen. 

Neemt we/niet deel aan de digitale ALV  

*Bij deelname aan de digitale ALV hebben we uw mobiele telefoonnummer nodig! 

Graag sturen naar: PHLT, Postbus 91, 4000 AB Tiel of info@hartenlongtransplantatie.nl 

Of per mail naar Nella Luiten:  nella.luiten@hartenlongtransplantatie.nl   of 

    Telefoon 06 23394663  

 

We hopen op een goede opkomst. 

Namens het gehele bestuur, 

Wim van Kempen, voorzitter. 


