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Algemene ledenvergadering  
01-04-2018 
19.00 uur 

Aanwezig: Bestuur 2018-2019: Linda Bekedam, Cilla Westerhuis, Hugo van Bree, 1 
  Sofie van de Wijdeven, Marte Schepers, Kelsey Schilders  2 
  Commissiehoofden: E. Kelders, M. Peters, F. Kerkhof,  3 

Leden: R. Rietman, L. Peeters, T. van Egmond, L. Swikker, F. Elsinga 4 
 5 
  Totaal: 14 6 
 7 
Afwezig bij  8 
kennis 9 
geving:  M. Keultjes, M. in ’t Zandt, D. Hendriks, I. van Wezel, W. Derksen 10 
 11 
1. Opening 12 
Linda opent om 19.00 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  13 
 14 
2. Vaststellen agenda  15 
Linda zegt dat de notulen van de alv op 28 november 2018 op de alv van 9 april 16 
2019 worden doorgenomen en vastgesteld.  17 

- T. van Egmond vraagt of de notulen van deze alv ook volgende week worden 18 
besproken.  19 

o Linda zegt dat deze notulen vanavond online komen te staan, zodat 20 
deze volgende week besproken kunnen worden.  21 

 22 
De agenda is vastgesteld met inachtneming van de bovenstaande wijziging.   23 
 24 
3. Presenteren Statutenwijziging 25 
Linda zegt dat de statutenwijziging wordt gepresenteerd. Op de Posteleinsite zijn 26 
verschillende documenten geüpload: de huidige statuten, de nieuwe statuten en een 27 
overzicht van alle wijzigingen. Na een lang proces in samenwerking met de notaris 28 
Mr. D. van Riel is een statutenwijzigingsvoorstel geschreven. Vervolgens heeft op 12 29 
maart 2019 een denktank plaatsgevonden om leden de mogelijkheid te geven om 30 
op- of aanmerkingen over het statutenwijzigingsvoorstel te geven. Naar aanleiding 31 
hiervan zijn de statuten nogmaals gewijzigd en is het document ‘Ontwerp d.d. 28 32 
maart 2019’ eruit gekomen. De nieuwe statuten worden nu per artikel besproken.   33 
 34 
Artikel 11.3 35 
L. Peeters vraagt of het klopt dat ook vijf leden nieuwe bestuursleden mogen 36 
voordragen. 37 

- T. van Egmond zegt dat hier wordt bedoeld dat wanneer het huidige bestuur 38 
een nieuw bestuur voorstelt en deze niet wordt ingestemd, vijf Posteleinleden 39 
ook nieuwe bestuursleden mogen voorstellen.  40 

- Linda zegt dat het ook mogelijk is dat vijf leden nieuwe bestuursleden 41 
voorstellen terwijl het huidige bestuur ook een nieuw bestuur heeft 42 
voorgesteld.  43 
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Artikel 13 1 
T. van Egmond vraagt of het nog steeds geldt dat de notulen van elke 2 
bestuursvergadering geprint moeten worden en door elk bestuurslid ondertekend 3 
moeten worden.   4 

- Linda zegt dat dit wettelijk is vastgelegd en dit op deze manier in de statuten 5 
moet staan. Echter wordt de notulen na elke bestuursvergadering gemaild 6 
naar elk bestuurslid en worden de initialen van een bestuurslid achter de 7 
notulen gezet wanneer de notulen gelezen zijn door die persoon. Op deze 8 
manier worden de notulen ook op een juiste manier ondertekend.  9 

- Kelsey zegt dat je alleen hoeft te bewijzen dat iedereen de notulen heeft 10 
gelezen.  11 

- L. Peeters vraagt of dit ook bedoeld wordt bij artikel 13.2.  12 
o Linda zegt dat dit inderdaad hier ook zo wordt bedoeld.   13 

 14 
Artikel 17 15 
L. Peeters vraagt of hier staat dat Vrienden van Postelein ook naar de alv mogen 16 
komen.  17 

- Linda zegt dat leden en begunstigers, dus Vrienden van Postelein, naar de alv 18 
mogen komen. Dit staat benoemd in artikel 18.1.  19 

- L. Peeters zegt dat ze het een goed initiatief vindt.  20 
 21 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen over de statutenwijziging in het algemeen.  22 
 23 
4. Stemmen Statutenwijziging 24 
Linda zegt dat er niet wordt gestemd over de statutenwijziging omdat het quorum van 25 
twee derde van alle leden van Postelein niet behaald is tijdens deze alv. De 26 
stemming wordt gestaakt en zal tijdens de alv van 9 april 2019 plaatsvinden in De 27 
Waagh.  28 
 29 
5. W.V.T.T.K. 30 
N.v.t. 31 

 32 
6. Rondvraag 33 

- Cilla zegt dat ze nu al trots is op het werk van Linda en Kelsey.  34 
- L. Peeters vraagt of de statuten volgende week nog een keer besproken 35 

worden of alleen over gestemd worden.  36 
o Linda zegt dat alleen wordt gevraagd of mensen nog op- of 37 

aanmerkingen hebben over de gehele statuten. Hierbij wordt vermeld 38 
dat er twee andere mogelijkheden zijn geweest waarop iedereen op- of 39 
aanmerkingen konden geven. Alleen dringende vragen worden 40 
beantwoord.  41 

 42 
7. Sluiting 43 
Linda bedankt alle aanwezigen en sluit om 19.12 uur de vergadering.  44 


