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Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 december 2019 

 
 
Aanwezig: Jos Arendse (Plv voorzitter, penningmeester), Monique Nijhof (secretaris),  

Joan van Buren (bestuurslid) en Harry Broekhuis (bestuurslid)  
Wilma Pothoven (notulist)  

 
Tevens aanwezig: 15 leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd 

 
1. Opening en mededelingen 
Jos Arendse opent de vergadering als voorzitter en heet iedereen welkom.  
Er is een afmeldingen ontvangen van Ali van den Hul en Piet van Dam. 
 
2. Statutenwijziging 
De voorzitter constateert: 
- dat een besluit tot wijziging van de statuten slechts kan worden genomen, conform het bepaalde in 
artikel 17 van de statuten, in een vergadering waarin tenminste een/twintigste van de stemgerechtigde 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van tenminste twee/derde van de 
geldig uitgebrachte stemmen. 
- dat op 19 november 2019 een algemene ledenvergadering is gehouden waarbij de statutenwijziging 
was geagendeerd.  
- dat op 19 november 2019 geen een/twintigste van de stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd was. 
- dat op grond van artikel 17 van de statuten een nieuwe algemene ledenvergadering is uitgeschreven 
voor 10 december 2019 (vandaag). 
- dat 19 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
- dat een besluit tot wijziging van de statuten slechts kan worden genomen, conform het bepaalde in 
artikel 17 van de statuten, in een vergadering , ongeacht het aantal tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen 
 
De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot notariële vastlegging van de gedeeltelijke wijziging van 
de statuten van de vereniging, waarna de tekst zal luiden: (zie bijlage). 
 
Het voorstel wordt met 19 stemmen aangenomen en derhalve rechtsgeldig goedgekeurd. 
 
Op voorstel van de voorzitter machtigt de vergadering: 
1. ieder van de bestuurders; 
2. ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van De Notarissen Van Naam Schuite 
Kok de Boer notarissen, zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk; 
om de notariële akte van de wijziging van de statuten te doen verlijden en te ondertekenen. 
 
Hierna schorst de voorzitter de vergadering teneinde de secretaris in de gelegenheid te stellen deze 
notulen op te maken. 
 
Vervolgens heropent de voorzitter de vergadering en leest de tekst van de notulen voor. Deze wordt 
ongewijzigd vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
3. Vaststellen Huishoudelijk Reglement 
Het Huishoudelijk Reglement wordt unaniem goedgekeurd. 
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4. Benoeming kascommissie 2019. 
Theo Heus en Piet van Dam worden benoemd tot kascommissie 2019. Gert Woutersen wordt 
benoemd tot reservelid. 
 
5. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 19.15 uur. 


