Arnhem, 22 september 2021
Aan de leden van EGC Papendal,

Hierbij nodigt het bestuur van EGC Papendal u uit voor de Algemene Vergadering die wordt
gehouden op woensdagavond 13 oktober 2021 om 20:00 uur in het clubhuis.
De agenda van deze vergadering kent slecht één agendapunt, te weten de wijziging van de
statuten.
Waarom wijziging van de statuten
Het voorstel tot statutenwijziging vloeit voort uit het streven van het bestuur naar een zo
hoog mogelijk democratisch gehalte van de besluitvorming tijdens de Algemene
Vergadering. Dat kan worden gerealiseerd als onze leden ook langs elektronische weg deel
kunnen nemen aan de Algemene Vergadering en de mogelijkheid hebben ook elektronisch
te stemmen. De wet biedt deze mogelijkheid, mits dit is opgenomen in de statuten.
De huidige statuten van de vereniging kennen deze mogelijkheid niet. Nu kunnen uitsluitend
de leden die fysiek aanwezig zijn in de Algemene Vergadering de besluiten nemen. Om deze
reden is besloten een voorstel tot statutenwijziging in te dienen om het mogelijk te maken
dat onze leden ook langs elektronische weg kunnen deelnemen aan de vergadering en
kunnen stemmen.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt ook andere wijzigingen in de statuten door te
voeren. Deze wijzigingen zijn nader aangeduid in het document waarin de nieuwe tekst van
de statuten is opgenomen.
Procedure
De statuten bepalen dat voor een besluit tot statutenwijziging de aanwezigheid tijdens de
vergadering van ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden geldt. Wordt dit
quorum niet gehaald, dan kan er geen besluit over het voorstel worden genomen.
In dat geval zal twee weken later een nieuwe vergadering plaatsvinden, waarin dan wel over
het voorstel wordt gestemd, ongeacht het aantal aanwezigen.
Voor een besluit tot statutenwijziging is een meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen vereist.
Ter inzagelegging
Het document met de nieuwe tekst van de statuten wordt op 24 september op het
secretariaat ter inzage gelegd en op de website geplaatst.
Zodra het voorstel voor de nieuwe statuten ter inzage is gelegd, bestaat er ook de
gelegenheid voor het stellen van vragen. U kunt uw vragen richten aan klaas.de
haan@edesegcpapendal.nl

Voorlichtingsbijeenkomst
Op 4 oktober 2021 is om 19:30 uur in het clubhuis een voorlichtingsbijeenkomst over de
voorgestelde statutenwijziging. Uw vragen beantwoorden we tijdens deze bijeenkomst.
Deze antwoorden zijn na te lezen op de website.

Namens het bestuur van
EGC Papendal,

Met vriendelijke groet,
Irma Vogels
Secretaris

