EDESE GOLFCLUB PAPENDAL
NOTULEN ALGEMENE VERGADERING D.D. 3 NOVEMBER
CLUBHUIS EGC PAPENDAL

Aanwezig:
Aantal machtigingen
Afzeggingen met kennisgeving:

18 leden
2 leden
7 leden

Agenda: voorstel tot statutenwijziging
1. Welkom en opening
De voorzitter van de vergadering, René Degen, voorzitter van de vereniging opent met een
woord van welkom aan de aanwezigen.
Aanwezig of vertegenwoordigd zijn 20 stemgerechtigde leden.
De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot statutenwijziging.
In de vergadering van 13 oktober jl. was niet het vereiste quorum aanwezig om hierover een
besluit te kunnen nemen. Conform de geldende statutaire bepaling is daarop voor heden
een nieuwe vergadering uitgeschreven waarop door de aanwezige leden een rechtsgeldig
besluit kan worden genomen. Voor aanvaarding van de voorgestelde wijziging is een
meerderheid vereist van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
Vanuit de vergadering wordt nog de vraag gesteld of voorgestelde invoering van de
elektronische deelname aan de AV inhoudt dat de fysieke AV gaat verdwijnen. Hierop
antwoordt Klaas de Haan dat de fysieke AV niet gaat verdwijnen, dit is ook wettelijk niet
mogelijk. De elektronische deelname een aanvulling: het biedt leden die niet fysiek aanwezig
kunnen zijn de mogelijkheid om langs elektronische weg aan de AV deel te nemen.
Het bestuur wil op deze wijze de participatie van leden in de besluitvorming vergroten.
Hierna wordt het voorstel tot statutenwijziging dat tot het moment van deze vergadering
voor de leden ter inzage ligt instemming gebracht.
De heren Klaas de Haan en Driekus Heij vormen het stembureau. Na telling van de
uitgebrachte stemmen delen de heren mee dat alle stemmen rechtsgeldig zijn uitgebracht.
Er zijn geen blanco stemmen, en geen tegen stemmen. Alle uitgebrachte stemmen zijn voor
aanvaarding van de voorgestelde statutenwijziging.

1

De voorzitter deelt hierop mee dat de Algemene Vergadering met algemene stemmen heeft
besloten tot wijziging van de statuten conform het voorstel dat tot het moment van deze
vergadering voor de leden ter inzage ligt.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun
inbreng en aanwezigheid.
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