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Verslag bijzondere algemene ledenvergadering woensdag 17 juni 2015 

 

Aanwezig : Videl Rosario, Ton Cuijpers, Rob Wingen, Thei Houtackers, Jacques Pepels, 

JJ Slot, Kris Sonntag, Ed v.d. Kleut en Martin Berkhof  

Tijd  : 20.00 uur 

Notulist : Harrie Opbroek 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij legt uit waarom 

het bestuur de statuten wijziging (agendapunt 2) nastreeft en constateert dat het besluit 

daarover vandaag niet genomen kan worden vanwege het ontbreken van het vereiste 

quorum (zie statuten art. 19, lid 4). Hij kondigt aan dat de aanpassing opnieuw in 

stemming gebracht zal worden tijdens een bijzonder ALV die gehouden zal worden 

binnen 4 weken na heden. 

 

 

2. Voorstel tot aanpassing van de statuten 

 
Wijziging statuten  

 
NU (huidige statuten)  

 
Artikel 3 Doel  
1. De vereniging heeft primair ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in 
al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB), 
b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en 
evenementen, 
c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren, 
d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen en te onderhouden. 
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. 

 
 

WORDT  
Artikel 3 Doel  
1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de voetbalsport als lid 

van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond en andere sporten in al hun 
verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepssport.  

2. De vereniging tracht het in 1 gestelde doel te bereiken langs wettige weg en wel door het 
vormen van secties voor sporten, ontwikkeling en ontspanning, het organiseren van 
competities, wedstrijden en samenkomsten, het aankweken dan wel bevorderen van 
initiatieven, die een goede geest onder de leden in zijn streven naar ontwikkeling, ontspanning 
en beoefening van sport kunnen bewerkstelligen en voorts door alle andere wettige middelen 
die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.  

3. De vereniging voert het beheer en de exploitatie van een multifunctioneel gebouw, dat moet 
voorzien in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor activiteiten van de vereniging en 
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overige plaatselijke verenigingen, clubs, instellingen en stichtingen op maatschappelijk, 
levensbeschouwelijk-, sport-, cultureel- en recreatief gebied.  

4. De vereniging stimuleert en entameert sociaal-maatschappelijke activiteiten binnen Heerlen 
en de wijken Aarveld, Bekkerveld, Douve Weien en Caumerveld in het bijzonder.  

5. De vereniging werkt samen met de onder 3 genoemde organisaties en voorts al hetgeen met 
een en ander zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn:  
a. het peilen van de behoeften en meningen bij de gebruikers en potentiële gebruikers van het 
gebouw;  
b. overleggen met gebruikers en vrijwilligers;  
c. overleg met gemeentebestuur en andere instanties.  

 
 

NU (huidige statuten)  
Artikel 15 Algemene vergaderingen, lid 3 
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van 
een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het 
clubblad dan wel via teletekst, internet of door middel van 
een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de 
agenda. 

 
WORDT  
Artikel 15 Algemene vergaderingen, lid 3 
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van 
een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van publicatie 
op de verenigingswebsite en/of een aan alle leden toe te zenden schriftelijke kennisgeving en/of 
via een langs elektronische weg toegezonden bericht, met gelijktijdige vermelding van de agenda.    

 

 

3. Sluiting 

 

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

P. Reijns     H. Opbroek   W. Simons 

(voorzitter)    (secretaris)   (penningmeester) 

 

 

 


