
Verslag extra ALV  
Maandag 13 december 20.30 uur, online meeting 
Aanwezig: leden van het bestuur, trainers, ouders/vrijwilligers en leden/vrijwilligers. 
Afwezig:  
 
Welkom en opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn 12 deelnemers.  
 
Graag de microfoon en beeldscherm uit in verband met de bandbreedte. 
Mochten er vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden in de chat. Deze vragen zullen beantwoord 
worden. 
De presentatie wordt daarbij opgenomen om de notulen te kunnen maken. Mocht er tot stemming 
worden overgegaan, wordt er gevraagd om alleen de tegenstemmen te geven door middel van het 
opsteken van je digitale hand. 
 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen vooraf. 
 
Vaststelling agenda 
De voorzitter vraagt of er nog aanvullingen op de agenda zijn. Er zijn geen aanvullingen op de 
agenda. 
 
Aanpassing statuten 
De statuten zijn beschikbaar gesteld via onze communicatie app Spond op 18 oktober 2021. Tijdens 
de 2e uitnodiging op 23 november 2021 zijn deze wederom bijgevoegd als bijlage. 
 
Conform artikel 21 lid 3 dient 2/3 van de leden aanwezig te zijn om de stemming geldig te laten zijn. 
Indien niet 2/3 van de leden aanwezig is kan er binnen 4 weken een tweede vergadering bijeen 
worden geroepen om over hetzelfde onderwerp te besluiten. 
Op 22 november was niet 2/3 van de leden aanwezig en is op 23 november een tweede vergadering 
bijeengeroepen. 
 
Ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden kan de vergadering besluiten de statuten goed te 
keuren of af te keuren.  
Op dit moment zijn er 12 deelnemers vertegenwoordigd met bij elkaar 26 stemmen, dat betekend er 
minimaal 14 positieve stemmen nodig zijn om de aanpassing van de statuten goed te kunnen keuren.  
 
Het bestuur vraagt de vergadering goedkeuring op de aanpassing van de statuten. Indien niet 
akkoord met de aanpassing van de statuten graag digitaal je hand opsteken.  
Er zijn geen tegenstemmen op de aanpassing van de statuten.  
Bij deze zijn de statuten door de vergadering goedgekeurd en kunnen worden vastgelegd bij de 
notaris.  
 
Rondvraag 
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn vanuit de aanwezige leden. Er zijn geen vragen. 
 
Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen nog een fijne avond. 


