SENIORENVERENIGING DE KERSENPLUKKERS
NOTULEN VAN DE OP 12 APRIL 2017 GEHOUDEN EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezig: De leden van het bestuur met uitzondering van Mariet van Tilborg (afwezig MK) alsmede
17 leden van de vereniging.
1.Opening door de voorzitter.
De voorzitter, mevrouw Marie-José van de Kimmenade, opent om 10.00 uur de vergadering en heet
de aanwezigen van harte welkom, met een bijzonder woord van welkom voor de aanwezige
ereleden.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn afmeldingen binnengekomen van Ton en Lia van den Bruele, Pieter van de Kimmenade,
Hannie van Zwet, Jaap en Annelies Veneman.
Verder is er een drietal volmachten ontvangen om voor de statutenwijziging te stemmen.
Ad Brouwers geeft nog aan dat hij niet in de gelegenheid is geweest om kennis te nemen van de
aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement.
Er zijn verder geen ingekomen stukken en geen verdere mededelingen.
3.Voorstel tot aanpassing van de statuten.
In de uitnodiging voor deze extra ledenvergadering is onder meer opgenomen, dat voor een
rechtsgeldig besluit tot aanpassing van de statuten met een twee derde meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden.
De voorzitter vraagt de aanwezige leden om door middel van handopsteking te stemmen voor of
tegen de voorgestelde statutenwijziging.
Het aantal voorstemmers bedraagt (inclusief de stemmen bij volmacht) 21 stemmen. Het aantal
tegenstemmers bedraagt 5 en er zijn geen leden die zich van stemming onthouden.
Een groter aantal dan twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft derhalve
goedkeuring verleend aan het voorstel tot wijziging van de statuten, waarmee de feitelijke
statutenwijziging nu in gang kan worden gezet.
Het bestuur wordt door de leden gemachtigd om de statutenwijziging notarieel vast te leggen.
4.Voorstel tot definitieve vaststelling van het Huishoudelijk Reglement
Zodra de statutenwijziging definitief is afgerond, middels een notariële akte, wordt het gewijzigde
huishoudelijk reglement ook definitief van kracht.
5.Rondvraag
Nico van de Kimmenade vraagt, wanneer de statutenwijziging van kracht wordt. Voor het van kracht
worden van de gewijzigde statuten is een notariële akte vereist. Zodra derhalve de akte gepasseerd is
bij de notaris, worden de gewijzigde statuten van kracht.
Op een eerdere vraag van Ad Brouwers waarom we in de naam van de vereniging het woord OUDE
(dit heeft historische betekenis) hebben laten vervallen wordt geantwoord dat de vereniging er naar
streeft om ook jongere senioren aan te trekken als lid van de vereniging.
6.Sluiting.
De voorzitter spreekt haar dank uit aan de aanwezigen voor hun opkomst en inbreng.
Zij sluit de vergadering.
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