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Verslag buitengewone ledenvergadering ‘statutenwijziging’ 
 
Datum: Maandag 1 november 2021 

Tijd: 20.00 - 20.30 uur 

Aanwezig:  11 leden  
 
Afwezig met kennisgeving: 
 Bennie te Veluwe, Gijs Berendsen, Michel Ballast, Patrick Pos, Peter Berendsen, Ronnie 

Heutinck, Stan Lankveld, Theo Helmers, Ton Scharenborg  

 
1. Opening 

Voorzitter William Slotboom heet alle aanwezigen welkom. Speciaal welkom aan erelid Anton Helmers.  
 

2. Mededelingen 
De afmeldingen worden opgenoemd.  
 

3. Stemming voorstel statutenwijziging  
Bestuurslid Wouter te Woerd neemt het woord  
 
Onze huidige statuten van 20-09-2007 geven het volgende aan omtrent een statutenwijziging: 
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in 
een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is 
niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna, 
doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin 
over het voorstel zoals, dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal 
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten 
minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 
 
Daar tijdens de vorige vergadering de opkomst kleiner was dan 2/3 deel van alle leden, diende het 
bestuur, zoals hierboven is aangegeven, een extra ledenvergadering te beleggen binnen 4 weken, doch 
niet eerder dan 2 weken. Hiervoor zitten we vanavond dan ook bij elkaar.  
Elk lid of ouder van een jeugdlid mag zijn / haar stem uitbrengen.  
 
Aangezien de meeste aanwezigen ook reeds aanwezig waren op de ledenvergadering van 11 oktober 
jongstleden, houdt Wouter de toelichting beknopt. 
 
De statuten zijn als het ware de grondwet van de vereniging. Hierin is onder andere de structuur en de 
organisatie vastgelegd. Men adviseert om de statuten om de 8 tot 10 jaar te herbeoordelen en daar 
waar nodig te herzien. De laatste wijziging dateert echter al weer van 20-09-2007. Daarnaast geeft de 
invoering de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) per 1 juli 2021 aanleiding om onze 
statuten te herzien.  
Het concept van de nieuwe statuten was voorafgaand aan de ledenvergadering van 11 oktober in te 
zien via onze website en/of in de bestuurskamer. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op 
taakvervulling, voorkomen tegenstrijdige belangen, aansprakelijkheid, belet en ontstentenis. Daarnaast 
maken de nieuwe statuten het mogelijk om meer zaken te regelen via het huishoudelijke reglement.  
 
Na de toelichting van Wouter kunnen de aanwezige leden haar stem uitbrengen middels een 
stemformulier.Daarnaast heeft secretaris Ivo voorafgaand aan deze vergadering ook één volmacht 
ontvangen. In totaal worden er 12 geldige stemmen (11 aanwezige leden +1 machtiging) uitgebracht. 
Waarbij 12x vóór statutenwijziging wordt gestemd. Hiermee is de stemming definitief en kan het bestuur 
de gewijzigde statuten formeel laten passeren bij de notaris.  

 

4. Sluiting 
William dankt alle aanwezigen die de moeite hebben genomen om bij deze belangrijke buitengewone 
ledenvergadering aanwezig te zijn. Na deze woorden sluit voorzitter William de vergadering.  
  
Aldus opgemaakt 1 november 2021. 
 
 
William Slotboom     I. Spilman 
voorzitter      secretaris      


