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Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering, gehouden op 21 augustus 2020 
 

Aanwezig : 10 leden 
Volmacht van: 6 leden 
 
 
              

1. Opening 
De leiding van deze vergadering is in handen van de heer Marius van Exel; hij 
vervangt voorzitter de heer Bert van den Akker die wegens vakantie afwezig is. 
 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. 

 
Hij verzoek de aanwezigen de presentielijst te tekenen. 
 
De vergadering vindt in overleg met de horeca-exploitant plaats in een van de 
kleedkamers. 

 
De voorzitter merkt op dat deze Algemene Vergadering een bijzonder karakter draagt 
aangezien de agenda slechts één inhoudelijk onderwerp heeft, het voorstel tot 
gedeeltelijke wijziging van de statuten van onze vereniging. 
 
Hij geeft een toelichting op de statutaire regeling voor wijziging van statuten in het 
algemeen. 
Ten aanzien van de “route” welke het voorstel tot statutenwijziging heeft gevolgd 
geeft de voorzitter de volgende toelichting: 
 
 In de Algemene Vergadering van 23 november 2019 is het voorstel in stemming 
geweest en door een overgrote meerderheid van de leden, aanwezig of 
vertegenwoordigd, aangenomen. 
In verband met een fout opgetreden bij de verzending van de stukken voor deze 
vergadering, was het besluit niet rechtsgeldig. 
De procedure diende derhalve opnieuw gedaan te worden. 
Het voorstel is vervolgens aan de orde geweest in de Algemene Vergadering van 25 
juli 2020, maar in die vergadering kon over het voorstel geen besluit worden 
genomen omdat het statutair vereiste aantal leden (quorum) niet aanwezig of 
vertegenwoordigd was. 
Volgens de statuten kan op de vergadering van deze avond over het voorstel worden 
besloten met een meerderheid van twee/derde deel van de stemmen van de ter 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
In de uitnodiging voor deze vergadering zijn de teksten van de voorgestelde 
wijzigingen in de statuten nogmaals vermeld. 
 
2. Voorstel wijziging statuten 
Mevrouw Betty Bennis merkt ten aanzien van het voorstel tot wijziging van artikel 15 
lid 4 van de statuten op, dat zij van mening is dat een vereniging als de onze dient te 
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beschikken over een accountant, met name voor een onafhankelijk oordeel over en 
controle op de boekhouding en jaarstukken. Zij acht een kascommissie daarvoor 
onvoldoende. 
De voorzitter merkt op dat de Algemene Vergadering destijds heeft besloten tot deze 
wijziging, mede in verband met de hoge jaarlijkse kosten voor de accountant en het 
feit dat binnen onze vereniging voldoende personen met deskundigheid op dit 
gebied voorhanden zijn. 
Verder verzoekt mevrouw Bennis voor de kascommissie een zodanig rooster van 
aftreden vast te stellen dat binnen de commissie voortdurend voldoende ervaring en 
kennis aanwezig is. 
Over het wijzigingsvoorstel van artikel 10.6  2 de volzin van de statuten merkt de 
voorzitter naar aanleiding van een vraag van mevrouw Bennis op dat het hier gaat 
om de interne werkwijze van het bestuur en het onnodig en in verband met nogal 
eens optredende wijzigingen in die werkwijze onpraktisch is hiervoor (steeds) 
goedkeuring van de Algemene Vergadering te vragen. 
 
Vervolgens brengt de voorzitter het voorstel tot wijziging van de statuten in 
stemming. 
Mevrouw Bennis vraagt of gestemd wordt over alle voorgestelde wijzigingen in een 
keer of per artikel. De voorzitter geeft aan dat het om het eerste gaat. 
Mevrouw Bennis geeft aan alleen tegen het wijzigingsvoorstel van artikel 15.4 te zijn, 
maar in verband met de wijze van stemming tegen te zullen stemmen.  

 
Voor het voorstel hebben gestemd  15    leden 
Tegen het voorstel hebben gestemd. 1  lid 
De voorzitter constateert dat hiermee het voorstel is aangenomen. 
 
3. Sluiting 

              Hierna sluit de voorzitter de vergadering onder dank aan de aanwezigen voor de   
              getoonde belangstelling. 
 
 
 
 
                                                              


