
 

UITNODIGING BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING EDESE GOLF CLUB PAPENDAL 
 
 
Arnhem, 10 augustus 2020 
 
Geachte leden,                                                                                                                                               
 
In de Algemene Vergadering van 23 november 2019 werden enkele wijzigingen in de statuten 
goedgekeurd, doch ten gevolge van een na deze vergadering gebleken omissie in de procedure van 
aankondiging, diende dit onderwerp opnieuw worden te worden geagendeerd en in stemming 
worden gebracht. In de Algemene Vergadering van 25 juli jl. is het voorstel aan de orde geweest, 
maar kon geen stemming en besluitvorming plaatsvinden aangezien het statutair vereiste aantal van 
2/3 van de stemgerechtigde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd was. 
 
De statuten schrijven in dat geval voor dat over het voorstel in een volgende - binnen vier weken na 
de eerste vergadering - te houden Algemene Vergadering, kan worden besloten, mits met een 
meerderheid van tenminste 2/3 van de stemmen van de alsdan ter vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 
 
Om aan voormelde statutaire eisen te voldoen, wordt een Bijzondere Algemene Vergadering 
gehouden. De agenda voor deze vergadering zal geen andere onderwerpen bevatten dan het 
voorstel tot statutenwijziging. 
 
Uitnodiging 
Het Bestuur van de Edese Golf Club Papendal nodigt u hierbij uit voor deze Bijzondere Algemene 

Vergadering op : 

Vrijdag 21 augustus 2020 om 20.00 uur in het Clubhuis van de EGC Papendal 

De vergadering draagt een strikt procedureel karakter en zal van zeer korte duur zijn, aangezien 

feitelijk al eerder inhoudelijk werd ingestemd met de statutaire wijzigingen. 

Agenda 

De agenda bevat uitsluitend het onderwerp “Wijziging statuten” : 

 

1. Opening en welkom 

2. Wijziging statuten 

Stemitem : Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor nogmaals in te stemmen met de 
wijzigingen in de statuten. 

3. Sluiting 
 

Voor de goede orde zijn de wijzigingen in de statuten hierna op de laatste pagina van deze 

aankondiging nogmaals vermeld (Addendum). 

In deze vergadering kunnen geen andere onderwerpen naar voren worden gebracht dan vermeld in 

bovenstaande agenda. 

 

Locatie 

Gezien de verwachte beperkte opkomst zal de vergadering worden gehouden in het restaurant van 

het clubhuis van de EGC Papendal. Het bestuur acht het niet verantwoord om voor deze vergadering 

dure externe vergaderruimte te reserveren. 

 



 

 

 

Aanmelding deelname en machtiging 

In verband met de geldende COVID-19 eisen en procedures m.b.t. vergaderingen, de beperkte 

capaciteit van het restaurant van het clubhuis en het eigen veiligheidsbeleid van onze vereniging, is 

aanmelding vooraf voor deelname aan deze vergadering verplicht. De zaalopstelling en verdere 

procedures zullen voldoen aan de dan geldende landelijke veiligheidseisen. 

 

Het deelname- en machtigingsformulier treft u als bijlage aan. 

 

Sluitingsdatum aanmelding 

U kunt zich tot uiterlijk maandag 17 augustus om 15.00 uur aanmelden voor deelname door het 

deelnameformulier en eventueel het machtigingsgedeelte in te vullen en af te geven of retour te 

zenden aan het secretariaat zoals vermeld in de bijlage. Gemachtigden dienen zich uiteraard zelf aan 

te melden. 

  

Toewijzing deelname 

Toewijzing van deelname aan de vergadering vindt plaats in volgorde van ontvangst van de 

aanmeldingen totdat het maximaal toegestane aantal aanwezigen in het restaurant van het clubhuis 

is bereikt. Alle deelnemers ontvangen via e-mail bericht of hun aanwezigheid al dan niet kan worden 

gehonoreerd. 

 

Vergader- en stemprocedure 

Om misverstanden te voorkomen wijzen wij er op dat alleen leden die zich tijdig vooraf hebben 

aangemeld worden toegelaten voor deelname aan de vergadering. Er kan dus niet spontaan binnen 

worden gelopen. De stemprocedure voor deze vergadering is zoals gebruikelijk : stemgerechtigde 

leden die zich vooraf hebben aangemeld en bericht hebben ontvangen dat zij aanwezig kunnen zijn, 

ontvangen bij binnenkomst in de zaal de stembescheiden. 

 

Deelname aan de vergadering impliceert dat u instemt met de vergaderprocedure. 

Hierover kan ter vergadering of daarna geen discussie worden gevoerd. Eventuele bezwaren kunnen 

tot uiterlijk maandag 17 augustus 2020 om 15.00 uur schriftelijk worden ingediend bij het bestuur via 

info@edesegolf.nl 

Het bestuur beslist over ingediende bezwaren. 

 

 

Tenslotte 

Graag vertrouwen wij in deze Bijzondere Algemene Vergadering de noodzakelijke besluiten voor de 

formele afwikkeling van de statutenwijziging te kunnen nemen.  

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking ! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bert van den Akker, 

voorzitter 

 

• Addendum : zie volgende pagina 

• Bijlage 1 : Formulier deelname en machtiging 

mailto:info@edesegolf.nl


 

 

 

 

 

Addendum 
 

Wijziging statuten 

 

Voor de goede orde volgen onderstaand nogmaals de wijzigingen in de statuten : 

 

Artikel 3 
3.1, 3.2 en 3.4 en verder in de artikelen: 4, 6.1 en 6.3, 13.1, 14.1 en 18.4 : 
“juniorleden” vervangen door “jeugdleden” 
 

Artikel 4 
Het woord “evenementen” vervangen door “activiteiten” 
 

Artikel 9 
9.2.2: de volzin: De samenstelling en bevoegdheden van commissies worden nader in 
reglementen vastgesteld. 
 

Artikel 10 
10.6 2: de volzin vervalt 
 

Artikel 12.3 : bestaande tekst tweede zinsdeel vervalt en wordt vervangen door: 

“ .. en het verslag van de kascommissie als bedoeld in artikel 15.4.” 

 

Artikel 15 
15.4: bestaande tekst vervalt geheel en wordt vervangen door de volgende tekst: 
“De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een commissie – de kascommissie - van 
tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur en de 
commissie bedoeld in artikel 15 lid 5 van de statuten. De commissie onderzoekt de 
balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de Algemene 
Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het Bestuur is verplicht de commissie 
ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 
haar desgewenst de kas en waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen. De 
commissie kan zich op kosten van de vereniging laten bijstaan door één of meer 
deskundigen.” 

 

 

 

 


