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Agenda nr.1 Algemene Ledenvergadering VSKBN d.d. 17-04-2018

Locatie

: Theaterzaal van Castellum Hoge Woerd in De Meern/Utrecht.
(routebeschrijving in de bijlage)
: 17 april 2018 vanaf 13.00 uur

Datum

AGENDA
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Vaststellen notulen ALV d.d. 26-10-2017

4.

Aanstellen stemcommissie penningmeester

5.

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement vSKBN
Toelichting door Corrie Reijnhout en Martijn de Bruijn
(Drechtsteden Advocaten)

Bijlagen:
-

De routebeschrijving naar Castellum Hoge Woerd
Stemkaart

. Alle andere bijlagen zijn te raadplegen via onze website.

(bijlage 1)

(bijlage 2 + 3)
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Korte toelichting agenda

Aanstellen stemcommissie
Tijdens de ALV vinden enkele stemmingen ofwel stemrondes plaats. De stemcommissie die we kiezen telt per
stemronde het aantal stemmen en meldt de uitslag aan het bestuur. De stemcommissie bestaat uit 3 leden.

Goedkeuren wijziging statuten en huishoudelijk reglement
De in de ALV van oktober 2017 gewenste wijzigingen zijn doorgevoerd in de nu voorliggende statuten en het
huishoudelijk reglement. De wijzigingen zijn juridisch getoetst.
De naamswijziging en de geschillenregeling (artikel 14 en 15 HR) zijn zaken die we op de ledenvergadering nog
expliciet onder de aandacht van de leden brengen. Voor het overige zijn de wijzigingen in lijn met hetgeen op
de vorige ledenvergadering door de leden is aangegeven.
Omdat 2/3 van alle leden niet aanwezig zal zijn op deze ledenvergadering, moeten we volgens de statuten de
vergadering na bespreking van de voorstellen sluiten en direct daarna een nieuwe ALV beginnen om de
stemming over de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement uit te voeren. In de nieuwe vergadering
geldt dan dat een meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden vereist is om de stukken vast
te stellen. Het bestuur zal na goedkeuring de documenten voorleggen aan de notaris.

Stemronde nieuwe penningmeester
Helaas moest Ap Dominicus om gezondheidsreden in januari zijn bestuurslidmaatschap neerleggen. Het
bestuur heeft al een oproep gedaan via de nieuwsbrief aan de leden om kandidaten voor deze functie voor te
dragen. Als zich kandidaten hebben gemeld, krijgen de leden zo spoedig mogelijk nadere informatie over hen.
De kandidatuur wordt in stemming gebracht.

