
Vergadering: Algemene Leden Vergadering 

Datum: 06-06-2007 

Aanwezig: Bestuur: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke 

Raad van Advies: Carlijn Simons en Christiane Jennekens 

 Kasco: Sara Struik 

 Leden: 3 

1. Opening 

Myrte opent om 19.47 de vergadering. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

Puntje dechargé zou deze ALV op de agenda moeten staan, dit wordt verschoven naar 20 

juni. 

3. Goedkeuren notulen 

De notulen van 4 oktober 2006 moesten nog worden goedgekeurd. Er zitten een paar 

zinfouten in, verder zijn de notulen goedgekeurd. 

De notulen van 13-02-2007 zijn op een paar zinfouten na goedgekeurd. 

4. Statuten 

Myrte stelt voor om de notulen per pagina door te nemen en de veranderingen van het bestuur 

te doorlopen. Er kunnen dan ook opmerkingen van leden besproken worden. 

 

Pagina 1 

Carlijn vraagt waarom we de naam niet aanpassen zoals die nu gebruikt wordt. Dit kan niet 

omdat we zo staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 

Pagina 2 

Het lidmaatschapsnummer wordt aangepast aan studiejaar, omdat dit het bestuur logischer en 

efficiënter lijkt. 

 

Art 3.2: Christiane vraagt of het handig is om bijzondere leden een ruimere omschrijving te 

geven. 

Dit zal de beschrijving worden die door het 10
e
 bestuur in het Huishoudelijk reglement (HH-

reglement) is vastgelegd. 

 

Pagina 3 

Art 5.3: Carlijn geeft aan dat december hier ook aangepast moet worden, zoals bij punt 2a. 

 

Pagina 4 

Art 7.1: Er wordt getwijfeld of de zin waarvan voor is gesteld deze weg te halen wel weg 

moet. Er wordt besloten dat het bestuur met de notaris overlegt of deze zin er wettelijk gezien 

in moet blijven. Als dat niet het geval is wordt deze zin eruit gehaald, anders blijft de zin 

vanzelfsprekend staan. De aanwezige leden gaan met beide oplossingen akkoord. 

 



Art 7.3.a: De zin ‘Andere bestuursleden … benoeming tot bestuurslid’ wordt aangepast. Er 

moet hier worden aangegeven dat er buiten het Dagelijks Bestuur (DB) Algemene 

Bestuursleden (AB) kunnen zijn, die eventueel commissies kunnen voorzitten. 

 

Art 7.3.c: Er wordt niet vastgelegd of penningmeester of secretaris vice-voorzitter wordt, 

omdat we deze keuze aan het bestuur over willen laten. Er moet hierin wel komen te staan dat 

deze functie voor het hele bestuursjaar vast ligt. 

 

Pagina 6 

Art 10.1: Het bestuursjaar willen we gelijk laten lopen aan het boekjaar, om minimale overlap 

te krijgen. 

 

Art 11.2: De vraag is welke ALV hier wordt bedoeld. Er zal worden aangegeven dat het hier 

om de wissel-ALV gaat. 

 

Pagina 7 
Art 12.3: Christiane stelt voor om lid 12.3 af te schaffen. Er blijkt verwarring te zijn over dit 

artikel. Het klopt toch, dus wordt besloten om het er toch in te houden. 

 

Pagina 8 

Art. 13.1c Carlijn geeft aan dat hier Ad Valvas ook veranderd moet worden in nieuwsbrief / 

website. 

 

Pagina 9 
Art 14.2: Carlijn vraagt of dit punt moet blijven staan, aangezien de notulen de vorige ALV 

niet zijn goedgekeurd. Myrte geeft aan dat ze de vorige ALV wel geagendeerd waren, maar 

omdat weinig mensen de notulen gelezen hadden is dit doorgeschoven naar de ALV van 

vandaag. Dit punt blijft in de statuten staan. 

 

Pagina 11 

Art 19: Het kamernummer wordt bij het adres weggelaten, omdat het niet zeker is of dit voor 

lange tijd hetzelfde blijft. 

 

Myrte stelt voor om te stemmen op de voorgestelde aanpassingen van de statuten. 

Er kan met de wijzigingen akkoord of niet akkoord worden gegaan of er kan neutraal worden 

gestemd. 

 

Er wordt met stembriefjes op de aanpassingen gestemd: 

12x  Akkoord 

0x  Niet Akkoord 

0x  Neutraal 

 

De notulen zullen dus onder voorbehoud gewijzigd worden. 

Mochten de notulen door een notaris worden goedgekeurd, dan zullen de statuten tijdens de 

tweede ALV op 20 juni definitief worden goedgekeurd. 

Als dit niet het geval is worden 20 juni de wijzigingen besproken en zal wanneer er minder 

dan 2/3 van de leden aanwezig is een extra ALV worden gehouden. 

 



5. W.V.T.T.K. 

Er is geen W.V.T.T.K. 

6. Rondvraag 

– Carlijn vraagt zich af of het een idee is om Ignas Vermaes alsnog tot erelid te benoemen, 

omdat het 11
e
 bestuur dit al heeft laten goedkeuren in de ALV. Er wordt uitgezocht 

wanneer dit gedaan zou kunnen worden. 

7. Sluiting 

Myrte bedankt iedereen voor het doornemen van de statuten, het was zeker een nuttige 

bespreking. 

Myrte sluit om 20.29u de vergadering. 

 


