Verslag extra Algemene Ledenvergadering 19 mei
Opening
De tweede extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Wijkvereniging De Paasberg
en Wellenstein wordt op 19 mei 2010 om 20.45 geopend door de voorzitter. Vanwege het
geringe aantal aanwezigen wordt besloten de ALV bij een van de leden thuis te houden.
Op de agenda van deze extra ALV staan de notulen van de ALV van 25 april 2010 en het
stemmen voor de goedkeuring van de concept statuten van de wijkvereniging.
Aanwezigen.
1. Johan J van der Werk (voorzitter)
2. en 2 leden.
Notulen ALV d.d 25 april 2010
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Concept- statuten
In de vorige ALV is een voorstel gedaan om de formulering van Artikel 2, lid 1 aan te
passen. Het bestuur heeft toegezegd met de notaris te overleggen of de voorgestelde
formulering juridisch gezien kan en geen problemen oplevert. Omdat de formulering geen
problemen oplevert is het voorstel overgenomen en verwerkt in de concept statuten. De
voorzitter deelt de aangepaste concept notulen uit aan de aanwezige leden.
De formulering van artikel 2, lid 1 sub b. uit de concept statuten is nu als volgt:
‘ het tegenover derden behartigen en bevorderen van wijkbelangen in de breedste zin van
het woord, die de leefbaarheid en het welzijn bevorderen, en waarbij, voor zover nodig en
mogelijk steeds overlegd wordt met de deze belangen behartigende bestaande
organisaties’.
Geconstateerd wordt dat van de 360 leden er 3 leden aanwezig zijn (inclusief
bestuursleden). Om de concept statuten vast te stellen is een 2/3 meerderheid nodig van
de aanwezige leden. Inclusief het bestuur stemmen de 3 aanwezige leden voor
vaststelling van de statuten, waarmee de concept statuten definitief zijn. De notaris zal de
concept statuten van een ‘ kop en staart’ voorzien, waarmee de statuten ook de
gevraagde notariële status hebben.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Rond 21.00 sluit de voorzitter de vergadering, na het bedanken van de aanwezigen voor
hun komst.

