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Voorlegger         BV 2021 

 

 
Vergadering ALV 

  
Datum/tijd 6 januari 2021 

  
Agendapunt 2. Wijziging statuten 

  

Status Ter kennisneming / Informatief / Opiniërend / Besluitvormend 

  

Gewenste 

spreektijd 

15 minuten 

  

Portefeuillehouder 

bestuur 

Hillen (secretaris) 

Dopper (verenigingsmanager) 

Beschrijving Op de Algemene ledenvergadering van 8 december 2020 stond 

het besluit tot statutenwijziging op de agenda. Een dergelijk 

besluit moet genomen worden met een gekwalificeerde 

meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte 

stemmen, in een vergadering, waarin ten minste twee derden van 

het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd 

is. Een zogeheten quorum. Aangezien het quorum niet gehaald is 

en dus niet gestemd kon worden op 8 december jl., heeft het 

bestuur vervolgens gehandeld volgens de statuten. Dat wil zeggen 

binnen een tijdvak van dertig dagen na datum van de laatste ALV 

doch niet eerder dan twee weken na deze vergadering een nieuwe 

ALV bijeen te roepen te weten 6 januari 2021. Tijdens deze ALV 

kan tot wijziging van de Statuten van de Vereniging worden 

besloten met een gekwalificeerde meerderheid van twee derden 

van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.  

 

De belangrijkste wijzigingen zijn inmiddels via een 

commentaarronde in november 2020 voorgelegd aan de leden. 

Hier zijn enkele reacties op binnengekomen waarna een nieuw 

wijzigingsdocument is opgesteld. Deze is meegegaan met de 

stukken voor de ALV van 8 december 2020. In de bijlagen tref je 

de wijzigingsdocumenten met bijbehorende toelichting. Tevens 

tref je het concept statutenwijziging aan. Alle wijzigingen zijn dus 

nu bijgevoegd: zowel de initieel aangebrachte wijzigingen als de 

extra wijzigingen na commentaarronde.   

 

  

Oorzaken Statuten zijn niet actueel meer. Op de ALV van 8 december 2020 is 

het vereiste quorum niet gehaald. Vandaar dat deze 2e ALV nu binnen 

30 dagen is ingelast. 

  

Gesuggereerde 

oplossing/deel-

vraagstelling 

Een concept statutenwijziging ligt nu ter akkoord voor aan de ALV.  

 

  

Vervolgtraject Na akkoord ALV zal statutenwijziging definitief worden gemaakt en 
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worden doorgevoerd in het HHR en eventueel andere documenten / 

website 

  

Gewenste 

communicatie 

ALV januari 

  

Bijlage(n) • Wijzigingendocument statuten voor commentaarronde nov 

2020 

• Laatste wijzigingen n.a.v. commentaarronde statutenwijziging 

voor ALV 8 dec 2020 

• Concept statutenwijziging 


