
 

PROCEDURE AANMELDING/ VOLMACHTVERLENING 
NBA-LEDENVERGADERING  

MAANDAG 14 JUNI 2021 
AANVANG 16.00 UUR 

 
 

 
 
 
Hoe kunt u zich aanmelden voor de Ledenvergadering? 
 

Aanmelden ledenvergadering 
 
U kunt zich met het navolgende formulier aanmelden voor de online Ledenvergadering. 
Voor deze online vergadering heeft u een inlogcode nodig. Bij voorkeur ontvangen wij 
hiervoor eenmalig uw e-mailadres zodat het door ons ingeschakelde bedrijf LUMI, uw 
persoonlijke inlogcode en instructie voor deelname per e-mail aan u kan toezenden.  
 
Hebt u geen e-mailadres, dan kunt u de inlogcode ook per post ontvangen.  
 
NB: Zorg dat het ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 4 juni in ons bezit is. 
 

 
 
Hoe kunt u een volmacht verlenen? 
 
Als u niet zelf kan of wilt deelnemen aan de online ledenvergadering, kunt u een ander lid 
machtigen om voor u te stemmen. Dit kunt u kenbaar maken via MijnNBA.nl of het 
navolgende aanmeld-/machtigingsformulier. Vanzelfsprekend dient u zelf de betrokken 
accountant te informeren over het feit dat u hem of haar hebt gevolmachtigd.  
 
Let op: Houdt u er rekening mee dat de gemachtigde namens zichzelf en u alleen dezelfde 
stem kan uitbrengen. Deze stem telt zo zwaar als het aantal machtigingen die hij/zij 
ontvangen heeft plus zijn/haar eigen stem. Wij adviseren u daarom een collega-accountant 
te machtigen met wie u het eens bent over de onderwerpen waarover gestemd zal worden. 
Elk lid (behalve een NBA-bestuurslid) kan tijdens de online ledenvergadering stemmen 
mede namens maximaal drie andere leden. 
 
Volmachten dienen op grond van de verordening op de ledenvergadering uiterlijk 
woensdag 9 juni 2021 te zijn ingediend.  
 
 
 

Vergaderstukken 
 

De vergaderstukken zijn te downloaden via: 
 

www.NBA.nl/alv 
 
 

http://www.nba.nl/alv


 

AANMELD-/MACHTIGINGSFORMULIER NBA-LEDENVERGADERING 
Maandag 14 juni 2021 
 
Lidnummer: 

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

E-mail*: 

Telefoonnummer: 

            
* eenmalig en indien beschikbaar 
 
Aanmelding online ledenvergadering 14 juni 2021, aanvang 16.00 uur 

□ Hierbij meld ik mij aan voor de online NBA-Ledenvergadering 
 

 

Voor het tijdig ontvangen van uw persoonlijke inlogcode dient uw aanmelding 
uiterlijk vrijdag 4 juni 2021 door ons te zijn ontvangen. 
 

 
Volmacht verlenen 

□ Ik kan niet deelnemen en machtig hierbij de volgende accountant om namens mij te 
stemmen tijdens de online NBA-Ledenvergadering: 

 
Lidnummer: 

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

 

 
Volmachten moeten uiterlijk woensdag 9 juni 2021 door ons zijn ontvangen. 
 
 
 
Datum:       Handtekening: 
 

 

 
Het gescande formulier kunt u sturen naar evenementen@nba.nl 

 
 

U kunt u het formulier (zonder postzegel) ook sturen naar: 
 
 

NBA 
T.a.v. Afdeling Evenementen 

Antwoordnummer 1618 
1000 WB Amsterdam 

mailto:evenementen@nba.nl

