
 
 

 
 

UITNODIGING EN AGENDA EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING EDESE GOLF CLUB 
PAPENDAL 

 
 
Arnhem, 7 september 2020 
 
Geachte leden,                                                                                                                                                 
 
Op 14 augustus jl. heeft het bestuur u per brief op de hoogte gebracht van haar besluit om met 

ingang van een op dat moment nog uit te schrijven Extra Algemene Vergadering collectief terug te 

treden. De redenen voor dit besluit zijn beknopt toegelicht in genoemde brief. Inmiddels zijn de 

datum en locatie voor deze Extra Algemene Vergadering vastgesteld, zie hierna. Het bestuur zal in 

deze vergadering formeel aftreden na verantwoording te hebben afgelegd over het gevoerde beleid 

en een nadere toelichting te hebben gegeven op de aanleiding en achtergrond van het besluit af te 

treden. Hierna zal onder leiding van een gespreksleider de verkiezing en benoeming van een nieuw 

bestuur plaatsvinden.   

 

Uitnodiging 

Het Bestuur van de Edese Golf Club Papendal nodigt u hierbij uit een deze extra Algemene 

Vergadering op: 

Zaterdag 3 oktober 2020 van 15:00 – 17:30 uur in de Sydney Zaal van het Congrescentrum 

Papendal 

 

Agenda 

1. Opening en welkom 

2. Mededelingen bestuur 

3. Ingekomen stukken    

4. Notulen AV 25 juli 2020  (zie website) 

5. Notulen AV 21 augustus 2020 (zie website) 

6. Verantwoording beleid   (zie website) 

7. Nadere toelichting op het aftreden van het bestuur 

8. Aftreden bestuur 

 

Nadat het bestuur formeel is afgetreden komt de benoeming van nieuwe bestuursleden aan 

de orde. Voor dit agendapunt zal een van de leden als gespreksleider optreden.   

9. Verkiezing en benoeming van nieuwe bestuursleden  

10. Wat verder ter tafel komt 

11. Sluiting 

 

 



 
 

 

 

Aanmelding, machtiging, kandidaatstelling en vergaderprocedures 

In verband met de voorbereidingen voor deze vergadering is de uiterste datum voor aanmelding op 

vrijdag 18 september 2020 om 15.00 uur via het secretariaat.  

Ook wanneer u zich wilt laten machtigen door een ander lid vragen we u dringend het 

machtigingsformulier voor vrijdag 18 september 2020 om 15.00 uur aan de voorzitter via het 

secretariaat in te leveren. 

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dat doen door het formulier 

kandidaatstelling bestuursfunctie vergezeld van een ondersteuningsverklaring van 25 leden uiterlijk 

26 september a.s. in te dienen bij het bestuur, via het secretariaat. 

Nadere toelichting over de aanmeldprocedure, machtigingen, kandidaatstelling en 

vergaderprocedure vindt u in de bijgaande documenten 

 

Met vriendelijke groet, 

Bert van den Akker, 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

Bijgaand treft u de volgende documenten aan: 

 

- Aanmeldingsformulier 

- Machtigingsformulier 

- Toelichting procedure aanmelding, machtiging, kandidaatstelling 

- Verantwoording gevoerde beleid (zie website) 

- Formulier kandidaatstelling bestuursfunctie 

- Ondersteuningsverklaring kandidaatstelling 

- Notulen AV 25 juli 2020 (zie website) 

- Notulen AV 22 augustus 2020 (zie website) 

 

 


