
Notulen Algemene Vergadering op 2 december 2016 

 

Aanwezig:   15 
Afwezig met kennisgeving: 4 
 
1.Opening. 
Om 10.30 opent de voorzitter, de heer B. van den Akker, de vergadering. 
De voorzitter meldt dat deze extra Algemene Vergadering (AV) noodzakelijk is omdat op de AV van 
14 november 2016 het noodzakelijke aantal leden te weten 2/3, niet aanwezig was om de 
voorgestelde wijzigingen van de statuten goed te keuren. Op deze vergadering zijn de genomen 
besluiten bindend als 2/3 van de aanwezige leden akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen van 
de statuten. 
 
2.Ingekomen stukken. 
De heer P. Ligtvoet deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn. 
 
3.Mededelingen van het bestuur. 
De voorzitter meldt dat de notulen van de AV van 14 november 2016, de notulen van deze 
vergadering en de notulen van de extra Algemene Vergadering, welke zal worden gehouden in het 
eerste kwartaal van 2017 (zie hierna), op de voorjaarsvergadering in mei 2017 zullen worden 
besproken en vastgesteld. 
 
Het bestuur is voornemens om een extra AV in het eerste kwartaal 2017 uit te schrijven met de 
volgende agendapunten: 
1. Voorstel voor de organisatie voor de driving range. 
2. Voorstel voor hoe om te gaan met facebook. 
3. Voorstel voor invulling vacature penningmeester. 
 
4.Wijzigingen Statuten. 
De voorzitter stelt voor om per voorstel van wijziging te stemmen. 
 
-Wijziging artikel 1. 
Huidige tekst: 
1.1 De vereniging draagt de naam: Edese Golf Club. 
1.2 De vereniging heeft haar zetel te Ede. 

 
Voorstel nieuwe tekst: 
1.1 De vereniging draagt de naam Edese Golf Club Papendal. 
1.2 De vereniging heeft haar zetel te Arnhem. 
 
Vraag van de heer B. Mets: Over het algemeen spreekt men over een statutaire zetel dat betekent 
dat bij de notaris in Ede deze club is opgericht en dan blijft het gewoon statutair Ede. 
Antwoord van de heer J. van Dorp: De plaats kun je altijd wijzigen en die kies je daar waar de 
onderneming en vereniging zetelt. 
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de wijziging van artikel 1 zoals voorgesteld. 
 
-Wijziging artikel 6.1. 
Huidige tekst: 



-De gewone leden, de juniorleden en de buitengewone leden zijn verplicht tot het betalen van een 
entreegeld en een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag op voorstel van het bestuur wordt 
vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die 
een verschillende bijdrage betalen, op een wijze nader te regelen in het huishoudelijk reglement. 
 
Voorstel nieuwe tekst: 
-De gewone leden, de juniorleden en de buitengewone leden hebben bij toetreding tot het 
lidmaatschap de mogelijkheid te kiezen voor het betalen van entreegeld. Indien zij er voor kiezen 
geen entreegeld te betalen dan moeten zij jaarlijks een hogere contributie betalen. De hoogte van 
entreegeld en contributie wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene 
vergadering. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een bijdrage betalen, op een 
wijze nader te regelen in het huishoudelijk reglement. 
 
De heer J.  Brand merkt op dat dit soort details beter in het huishoudelijk reglement kunnen worden 
opgenomen. 
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de wijziging van artikel 6.1 zoals voorgesteld. 
 
-Wijziging artikel 12.5. 
Huidige tekst: 
De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden 
volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. 
 
Voorstel nieuwe tekst: 
De term schriftelijk nader te duiden door de volgende tekst toe te voegen, te weten waaronder ook 
begrepen een uitnodiging per e-mail. 
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de wijziging van artikel 12.5 zoals voorgesteld. 
 
-Wijziging artikel 15.4. 
Huidige tekst: 
De algemene vergadering benoemt, voor een periode van drie jaar, een registeraccountant. 
 
Voorstel nieuwe tekst: 
De algemene vergadering benoemt, voor een periode van drie jaar, een accountant. 
 
Vraag van de heer R. van Wuyckhuise: Wat is het verschil tussen een registeraccountant en een 
accountant? 
Antwoord van de heer B. Craanen: Een registeraccountant doet de controle van de jaarrekening bij 
grote bedrijven met een bepaalde omzet en aantal personeelsleden. Dit is wettelijk geregeld. Voor 
kleine ondernemingen en verenigingen is de controle van de jaarrekening door een accountant 
voldoende.  Een groot voordeel bij een accountant is dat de tariefklasse veel lager is. Wettelijk is 
onze vereniging dus niet verplicht om een registeraccountant in te huren vandaar dat het wordt 
opgenomen in de statuten. 
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de wijziging van artikel 15.4 zoals voorgesteld. 
 
5.Rondvraag. 
Mevrouw A. Baars vraagt hoe omgegaan wordt met de artikelen 10.3 en 10.5 nu het bestuur bestaat 
uit een even aantal personen. Hoe ga je om met de situatie dat er voor een bepaald onderwerp geen 
meerderheid in het bestuur bestaat. Moet je dan iedere keer een AV bijeenroepen? 



De voorzitter geeft aan dat hij met zijn ervaring in zo`n situatie blijft doorgaan tot er een 
overeenstemming is. Verder zal worden bekeken of hierover in het huishoudelijk reglement iets kan 
worden afgesproken. 
Mevrouw A.  Baars geeft ook aan dat in artikel 15.4 in de eerste zin een tikfout staat ‘en’ moet zijn 
‘een’. Dit zal worden meegenomen bij het wijzigen van de statuten. 
 
6.Sluiting. 
De voorzitter bedankt eenieder voor de actieve bijdrage en sluit de vergadering. 
 


