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Agenda
Algemene leden vergadering 2016
Donderdag 07 april 2016 om 20.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

www.mbsov.nl

Opening.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Voorstel wijziging Statuten.
Voorstel wijziging HRR
Stemming van punt 4&5
Rondvraag.
Sluiting.

Contactpersoon
1e Secretaris MBSOV
J. Russchenberg
T. 0223-652781
Mob. 06-33925466
Email: secretaris@mbsov.nl

2e Secretaris MBSOV
R. Piersma
T. 0223-651787
Mob. 06-13980350
Email: secretaris@mbsov.nl

Datum
24 Maart 2016
Onze referentie
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1

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom.
De voorzitter maakt melding van een aantal huishoudelijke regels die van kracht zijn tijdens
de 2e ALV (Art. 17/3 van de statuten) en verzoekt de leden gezamenlijk gebruik te maken van
de beschikbaar gestelde documenten.
De voorzitter stelt vast dat er 24 kiesgerechtigde en 5 buitengewone leden zijn.
2

Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter deelt mee dat er 2 afzeggingen zijn te weten ;
Dhr. Broertjes en Mevr. Visser
Verder deelt de Vz. mee dat de reden van de wijzigingen Statuten artikel 6 voort komen uit
het vade mecum waar wij als vereniging een andere “broodheer” hebben gekregen nl. CZSK,
en daardoor dan ook de Militairen zich als gewoon lid kunnen in kunnen schrijven.
Verder zijn er geen ingekomen stukken.
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Voorstel wijziging statuten

Johan geeft uitleg van artikel 6 van de statuten waardoor er een discussie ontstaat omtrent de
invulling van deze, tevens geeft Niek ook tekst en uitleg van wat er bedoeld wordt.
Tot slot aan het einde van de discussie is er besloten om Art.6 lid 2 a en b aan te passen
waardoor het b punt verdwijnt en lid 1 a derhalve opgenomen en verwoord is in 6.
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Voorstel HRR

Ook deze presentatie wordt verwoord door Johan en Niek mbt.3.9 en 4.1.
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Stemming aangaande de punten 4&5

De Vz. brengt de beiden punten afzonderlijk in stemming en worden beiden door de aanwezig
stemgerechtigden akkoord bevonden waardoor bij de stukken nu officieel bekrachtigt kunnen
worden door de notaris, tevens is Johan door deze goedkeuring nu officieel 1e Secretaris
geworden.
6

Rondvraag

Geen
7. Sluiting
Voorzitter bedankt een ieder en nodigt hij de leden uit om een drankje en een hapje te nemen
aan de bar.
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