
    AV Edese Golf Club Papendal 
                                   2 december 2016 

                 
 



Agenda 

• Opening. 

• Ingekomen post. 

• Mededelingen van het bestuur. 

• Wijziging statuten. 

• Rondvraag. 

• Sluiting. 



Wijzigingen Statuten 
Edese Golf Club Papendal 

Arnhem, 2 december 2016 



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 
 

• Akkoord? 

 



Wijziging artikel 6.1 
• Huidige tekst: 

De gewone leden, de juniorleden en 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 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 
verschillende bijdrage betalen, op een wijze nader te regelen in het huishoudelijk reglement.  

• Akkoord? 



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: de term schriftelijk nader te duiden door de volgende tekst 
toe te voegen, te weten 
(waaronder ook begrepen een uitnodiging per e-mail)   
 

• Akkoord?  



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. 
 

• Akkoord? 
 
 



                           Bedankt 


