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Geachte leden, 
 
Het bestuur van de Edese Golf Club Papendal nodigt u van harte uit voor een extra 
Algemene Vergadering die wordt gehouden op vrijdag 2 december 2016 om 10.30 uur in het 
clubhuis.  
 
Voor deze vergadering staat uitsluitend het voorstel tot wijziging van de Statuten zoals in de 
Algemene Vergadering van 14 november 2016 aan de orde is geweest, op de agenda. Het 
voorstel tot wijziging van de Statuten staat op de website of kunnen worden opgehaald bij 
het secretariaat. 
 
Op de Algemene Vergadering van 14 november 2016 is unaniem ingestemd met het 
voorstel tot wijziging van de Statuten. Op deze vergadering bleek echter het  voor een 
wijziging van de Statuten noodzakelijk aantal stemgerechtigde leden van tenminste 2/3 niet 
tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn. Dit is de reden dat er een extra Algemene  
Vergadering nodig is. In deze vergadering wordt het voorstel voor wijziging van de Statuten 
aan de aanwezige leden voorgelegd en indien 2/3 van de aanwezige leden met het voorstel 
instemt, kunnen de voorgestelde wijzigingen worden geëffectueerd.  
 
Overwogen is om de extra Algemene Vergadering van 2 december 2016 uit te stellen. Dit is 
echter geen optie omdat volgens de Statuten deze vergadering binnen vier, doch niet eerder 
dan twee weken na de Algemene  Vergadering van 14 november 2016 moet plaatsvinden. 
 
Verder heeft het bestuur in de Algemene Vergadering van 14 november 2016 toegezegd om 
op deze extra Algemene Vergadering  ook een nieuw of vernieuwd voorstel met betrekking 
tot de driving range te presenteren. De discussie binnen het bestuur hierover heeft ertoe 
geleid dat het bestuur van mening is dat een zorgvuldig en helder uitgewerkt voorstel dat 
voldoende draagvlak heeft binnen de vereniging, noodzakelijk is. Het is in de ogen van het 
bestuur niet mogelijk om een voorstel dat aan deze eisen voldoet voor de extra Algemene 
Vergadering van 2 december 2016 te realiseren. Het bestuur vraagt hiervoor uw begrip en 
plant nu in het eerste kwartaal van 2017 een Algemene Vergadering met als agendapunt het 
voorstel voor de driving range.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van 
Edese GC Papendal 

 
P.G.F.J. Ligtvoet 
Secretaris 
 

mailto:info@edesegolf.nl

