
Opgericht 17 april 1943

Verslag van de 79e Algemene Ledenvergadering, gehouden op
11 april 2022 in de Stoomhal in Wormer.

Aanwezig: 22 leden. Dit aantal is inclusief alle bestuursleden.

1. Welkomstwoord en opening
De voorzitter Willem Rol opent de vergadering. Omdat in de voorgaande vergadering volgens de 
statuten onvoldoende leden aanwezig waren om tot een besluit over het wijzigen van de statuten te 
komen, is deze vergadering uitgeschreven. De nu aanwezige leden kunnen bij meerderheid van 
stemmen besluiten.

2. Wijziging van de statuten
Ico van Dijk geeft nog een korte toelichting. Voor en tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
oktober 2021, in de Kieft van december 2021 en via de website vanaf half januari 2022 is al het 
nodige gecommuniceerd. Basis is de aanpassing op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 
(WBTR), een bredere beschrijving van ons doel breder en ook een goede en praktische regeling van 
de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Nieuw is dat het bestuur gemeend heeft een nieuwe categorie leden toe te voegen namelijk ‘leden 
van verdienste’.

Els Floris heeft enkele vragen. De eerste is wat artikel 14 lid 5 IIe precies inhoudt. Betekent dit dat als
de vereniging een juridische procedure start, zij daartoe eerst de Algemene Vergadering moet 
raadplegen? Dat wordt een ondoenlijke zaak omdat vaak snel moet worden gereageerd. Ico geeft 
aan hier geen direct antwoord op te kunnen geven maar deze vraag nog aan de notaris voor te 
leggen.

In artikel 14.6 b en c staat dat het bestuur zich kan laten vertegenwoordigen door alleen de voorzitter 
of alleen de secretaris. Zij vraagt zich af of dat verstandig is. Ico antwoordt dat dit uit praktische 
overwegingen is gebeurd. Wonen de voorzitter en secretaris wat ver uit elkaar, zoals nu het geval is, 
dan is het lastig om snel een brief te ondertekenen. Indien de brief digitaal kan worden verstuurd dan 
kan een handtekening worden ingescand. Moet de brief op papier verstuurd worden, wat bij een 
aantal instanties nog steeds moet, dan geeft een ingescande handtekening waarschijnlijk problemen. 
In ogenschouw nemend dat er tegenwoordig door juristen met een vergrootglas naar stukken wordt 
gekeken, leidt dat naar alle waarschijnlijk tot het niet accepteren van de brief. Tot nu toe wordt alles in
het bestuur besproken waarna de voorzitter of de secretaris tekent onder vermelding ‘Namens het 
bestuur’.  Willem geeft nog aan dat de nieuwe wet WBTR ook waarborgen biedt dat één persoon die 
de vereniging vertegenwoordigt niet zo maar wat kan doen. Hij kan hier dan wettelijk op worden 
aangesproken.

Zij vraagt zich tenslotte af wat artikel 14.7 inhoudt. Betreft het hier een penningmeester en een 
vervanger? De voorzitter bevestigt dat dit zo wordt bedoeld.

Verder zijn er geen vragen.
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Afsluitend gaan de aanwezigen unaniem akkoord met het wijzigen van de statuten met Ínachtneming
van een bevredigend antwoord op de vraag over artikel 14lid 5 lle.

í4. Sluiting
De voozitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Aldus definitief

De voozitter

op 15 april?422

De notulist

lco van Dijk
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