
1 
 

 
 
Geachte leden,                                                                                                  Arnhem, 17 april 2019                                       

 

In de uitnodiging voor de Algemene Vergadering (AV) van 29 april is in de toelichting op 
agendapunt 8 vermeld dat u, over het agendapunt “Naamgeving” nader geïnformeerd zult 
worden.  
Het bestuur heeft uitgebreide discussies over de mogelijke naamswijziging gevoerd. In  
tegenstelling tot hetgeen eerder is toegezegd, is het bestuur er niet in geslaagd tot een 
eensluidend voorstel te komen. In de komende AV zult u gevraagd worden, via de hierna 
toegelichte stemprocedure, uw voorkeur uit te spreken (Zie ook de presentaties over dit 
onderwerp, gehouden tijdens de AV van 8 april op de website)  
Op basis van de uitslag van deze stemming zal het bestuur tijdens een extra AV, die 
gehouden zal worden in oktober, een definitief voorstel voor een naams- en 
statutenwijziging doen. In deze vergadering zullen tevens enkele andere statutenwijzigingen 
worden meegenomen. Het is de bedoeling dat deze wijzigingen ingaan per 1 januari 2020.  
 
Er wordt gestemd in twee stemrondes: de eerste schriftelijk en de tweede via het opsteken 
van de groene/rode stemkaart. 
Tijdens de eerste ronde is op het stemformulier een drietal mogelijkheden aangegeven: 
-- Edese Golf Club Papendal 
-- Arnhemse Golfclub Papendal 
-- Golfclub Papendal 
U bepaalt uw keuze door het hokje voor de door u gewenste naam zwart te maken. 
De naam met de minste stemmen valt af. Mocht er een naam worden verkozen die de helft 
plus 1 stem heeft verworven, wordt deze naam direct gekozen. 
Indien dit niet het geval is, wordt er voor de twee overgebleven namen een tweede 
stemronde gehouden. De keuze zal uiteindelijk bepaald worden door het resultaat van deze 
tweede stemronde. 
 
Bestuursreglement 
In de AV van 8 april is het bestuursreglement aan de orde geweest. Naar aanleiding van de 
discussie hierover is besloten om het document aan te passen. Op de AV van 29 april zal na 
agendapunt 4 tijdens het (ingelaste) agendapunt 5 het aangepaste bestuursreglement 
worden geagendeerd. Vervolgens zullen de overgebleven agendapunten doorgenummerd 
worden. 
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Tenslotte 
Het bestuur wil u er graag op wijzen dat indien u niet aanwezig kunt zijn op de AV van 29 
april de mogelijkheid bestaat om per volmacht te stemmen. Artikel 13.2 van de statuten 
schrijft voor dat de volmacht voorafgaand aan de vergadering schriftelijk moet worden 
ingediend. Een lid kan niet meer dan voor een lid als gevolmachtigde optreden. De blanco 
volmachten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. 
 
Wij zien u graag op 29 april en hopen op een grote opkomst. 
 
Met vriendelijke groet 
namens het bestuur van  
Edese GC Papendal  
 
 
 
P.G.F.J. Ligtvoet  
Secretaris 
 
 
 
 
 


