UITNODIGING VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE
LEDENVERGADERING (artikelen 17 en 18 statuten)
HELDERSE HISTORISCHE
VERENIGING
Den Helder, 16 november 2021
Wij nodigen uit voor de bijzondere algemene ledenvergadering op dinsdag 30 november
2021 in Zaal 7 (School 7) aan de Weststraat 110A. De vergadering begint om 19.30 uur.
Wij moeten in verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus helaas een voorbehoud
maken wat betreft het doorgaan van de vergadering. De laatste informatie zal worden vermeld op de
website van de vereniging. De leden zullen worden geïnformeerd in het geval de vergadering onverhoopt - niet doorgaat.
AGENDA

1) Opening door de voorzitter en toelichting op de procedure tot wijziging van de statuten
2) Wijziging van de statuten van de vereniging
Korte toelichting op de inhoud van de voorgestelde wijzigingen
De wijzigingen en aanvullingen hebben naast verduidelijkingen in de tekst verder
betrekking op enkele administratieve en financiële aspecten, waaronder de door de ANBIvoorwaarden vereiste bepaling dat bij opheffing van de vereniging en vereffening, het
batig saldo besteed dient te worden aan een instelling met een gelijksoortige doelstelling.
Nieuw is het opnemen van het artikellid dat bepaalt dat over zaken die niet
geagendeerd zijn toch een besluit kan worden genomen indien die zaak, ter beoordeling
van het bestuur, van ondergeschikt belang is ofwel een spoedeisend karakter heeft.
Daarnaast zijn bepalingen opgenomen in verband met een op 1 juli 2021 in werking
getreden wet die regels stelt voor het bestuur van (in dit geval) een vereniging (Wet
Bestuur en Toezicht rechtspersonen / WBTR).
3) Sluiting vergadering
Toelichting op de gevolgde procedure
De reden tot het houden van deze bijzondere (tweede) algemene ledenvergadering is
gelegen in de procedure die is vastgelegd in de statuten van de vereniging.
Volgens de huidige statuten (artikelen 17 en 18) moet een besluit tot wijziging van de
statuten worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden
aanwezig is. Dit betekent dat ruim 500 leden aanwezig moeten zijn tijdens de (eerste)
algemene ledenvergadering. Dat zal hoogst waarschijnlijk niet het geval zijn tijdens de
(eerste) vergadering op 16 november 2021.
Is twee/derde van het aantal leden niet aanwezig, dan wordt twee weken na de eerste
vergadering, en binnen acht weken, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden.
In die tweede vergadering kan worden besloten tot statutenwijziging, ongeacht het aantal
aanwezige leden, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen.
Om praktische redenen doen wij u de uitnodiging voor deze tweede algemene vergadering
reeds nu toekomen.
Het bestuur van de HHV

