
Online ledenvergadering, belangrijke punten 

 

Aanmelden en machtigen 

• U kunt zich aanmelden of een collega-accountant machtigen via MijnNBA.nl 

• Aanmelden kan tot zondag 13 juni, 12.00 uur  

• Verlenen volmacht kan tot woensdag 9 juni, 23.59 uur. 

Bevestigingsmail en inloggegevens  

• OP de dag van de ledenvergadering, vóór 12.00 uur, ontvangt u van het bedrijf LUMI 

(afzender LUMI inzake NBA Ledenvergadering) een e-mail met daarin de inlogcodes en een 

instructie voor het digitaal volgen van de online ledenvergadering.  

Inloggen voor de ledenvergadering 

• Inloggen voor de ledenvergadering kan vanaf 15.30 uur tot 16.15 uur. 

• Om te kunnen stemmen is het van belang dat u voor 16.15 uur inlogt. Logt u later in dan 

16.15 uur dan is het, net als bij de fysieke ledenvergadering, niet meer mogelijk om te 

stemmen. Wel kunt u de ledenvergadering volgen, vragen stellen en het woord voeren.  

• Let op: u kunt niet deelnemen met een IPhone of tablet – het is op deze apparaten niet 

mogelijk om te stemmen.  

Stemmen tijdens de ledenvergadering 

• Vanaf 16.15 uur is het mogelijk om te stemmen op alle punten. Wij verzoeken u de 

informatie over de stempunten goed te lezen alvorens u een stem uitbrengt. Dit wordt 

tijdens de vergadering uitgelegd. LET OP: Om te kunnen stemmen is het van belang dat u 

voor 16.15 uur inlogt. Logt u later in dan 16.15 uur dan is het, net als bij de fysieke 

ledenvergadering, niet meer mogelijk om te stemmen. Wel kunt u de ledenvergadering 

volgen, vragen stellen en het woord voeren.  

Stemmen met machtigingen 

• Als u gemachtigd bent kunt u, per agendapunt, alleen één en dezelfde stem uitbrengen. Deze 

stem telt zo zwaar als het aantal machtigingen die u ontvangen heeft plus uw eigen stem. 

Afhankelijk van het aantal machtigingen is uw keuze dan 2, 3 of 4 stemmen waard. 

• Wilt u iemand machtigen om namens u te stemmen, 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. 

Uw vragen voor de ledenvergadering  

• Om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken om uw vragen te stellen, kunt u ook uw 

vragen voorafgaand aan de ledenvergadering aan ons mailen.  

• U kunt uw vragen  mailen naar ledenvergadering@nba.nl.  

• Vragen die vooraf zijn ingediend worden gedeeld op de website van de NBA, zodat alle leden 

deze kunnen inzien  (www.nba.nl/alv). Deze worden vanzelfsprekend meegenomen in de 

vergadering.  

https://www.mijnnba.nl/Ledenvergadering/233437/informatie
mailto:ledenvergadering@nba.nl
http://www.nba.nl/alv


• Natuurlijk kunt u ook tijdens de ledenvergadering vragen stellen of het woord voeren. Enkele 

dagen voor de ledenvergadering ontvangt u in een instructiemail uitleg op welke manier u 

dat kunt doen. 

 


