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Verslag ledenvergadering t.b.v. de oprichting  
 
Datum:   Vrijdag 27 januari 2017 
Locatie:   Commissiekamer Faja Lobi 
 
Aanwezigen 
Kandidaten:  Signe Sordam - beoogd voorzitter, Els Wegdam kandidaat plv. 

voorzitter, Johan Makhanlal – kandidaat penningmeester, Sylvia Draad 
- kandidaat lid kascommissie, Raymond Abdoelkariem - kandidaat lid 
kascommissie, Desiree Krak bestuursadviseur, Rudi Sheombar 
bestuursadviseur 

Leden Club van 50:  Akiem Asmowidjojo, Reginald Bourne, Henry Brunings, Vivian Chocolaad, 
Lucien Farzan, Rajanand Jagroep, Roy Kamperveen, Dieli Lamers, 
Carmelita Mijnals, Lydia Mijnals, Dew Rambocus, Frits Schal, Cyril 
Scheuerman, Ans Sparendam, Roy Tolud 

Ondersteuner:  Jan Weerdenburg 
Afgemelde leden: Waldy Bonse, Lesly Bruinhard, Jules Deel, Ruud Pannekoek, Urwin de 

Vries 
 
 
1. Opening 
Signe heet allen hartelijk welkom. Na een ‘sportief’ intro vraagt zij de aanwezigen zich voor te stellen, 
waarna iedereen zijn naam noemt. 
Zij licht toe dat de Club van 50 nadat die door één man getrokken was, nu een vereniging wordt met 
een bestuur en een kascommissie. Ook worden er statuten opgesteld, die bij de notaris ondertekend 
worden, waarna ook inschrijving bij de Kamer van Koophandel zal volgen. 
Hiermee zal de vereniging een structuur krijgen waarin de door de leden ingelegde gelden goed 
bestuurd en bewaakt blijven. 
 
2. Benoeming bestuur en kascommissie 
De kandidaten lichten eerst hun achtergrond en motivatie toe. De kandidaten zijn: 
Signe Sordam – voorzitter 
Els Wegdam – plv. voorzitter 
Johan Makhanlal – penningmeester 
Signe deelt mee dat Desiree Krak en Rudy Sheombar bestuursadviseur worden. 
Signe maakt eerst een afspraak over de stemprocedure. De keus is tussen handopsteking  of 
schriftelijk. Wanneer men liever zijn stem voor zichzelf geheim wil houden, zal schriftelijk gestemd 
worden. 
Iedereen geeft er de voorkeur aan om middels handopsteking te stemmen. 
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Daarna wordt overgegaan tot het stemmen over de kandidaat-bestuursleden. Per kandidaat kan men 
aangeven of men bezwaar heeft of niet tegen een kandidaat.  
De drie kandidaat-bestuursleden worden unaniem gekozen, waarna zij benoemd zijn. 
 
Vervolgens deelt Signe mee dat er twee vacatures zijn, één voor de functie van secretaris en één 
voor de functie van plv. secretaris. Zij vraagt wie zich wil aanmelden voor een van de vacatures. 
Lucien Farzan meldt zich daarop aan als secretaris. Nadat hij zijn achtergrond en motivatie toegelicht 
heeft, wordt de leden gevraagd om kenbaar te maken of zij bezwaar hebben tegen Lucien als 
secretaris, waarop Lucien unaniem benoemd wordt. 
 
Daarop stelt Jan Weerdenbrug de vraag of een bestuur van 5 personen niet te groot is voor een 
kleine vereniging als de Club van 50. Signe antwoordt daarop dat het haar bedoeling is om het 
ledenaantal flink uit te breiden en dat zij middels creatieve methoden gaat proberen mensen en 
eventueel bedrijven daarvoor te interesseren. Zij vraagt de leden om creatieve ideeën te opperen, 
die ze hebben. 
Er zijn nu vier bestuursleden. Daar zullen we voorlopig de klus mee moeten klaren.  
 
Statuten en verder 
Signe licht het concept van de statuten toe en geeft aan dat er nog een paar kleine wijzigingen in 
zullen komen. 
De notaris heeft de taak om statuten aan te vullen als dat wettelijk nodig is. Hem zal bovendien om 
advies gevraagd worden over de tekst. 
Maandag gaan Signe en Els hiervoor naar de notaris. 
Aanvullingen die op het concept aangebracht worden zijn: 
- Voor het contributiebedrag van € 50 zal het woord “minimaal” toegevoegd worden. 
- Het bestuur en de kascommissie worden vrijgesteld van contributie vanwege de vele 

werkzaamheden die zij voor de vereniging doen. 
- Er komt een artikel over de wijze waarop gestemd wordt. 
- Er komt een artikel over het bijeenroepen van de ledenvergadering. Daarin komt te staan dat dit 

per email zal gebeuren. 
 

Vervolgens licht Signe toe dat alle correspondentie met de leden per email zal gaan. Mochten er 
leden zijn die geen emailadres hebben, dan kunnen zij dit bij het bestuur aangeven en dan kunnen zij 
de post op hun huisadres krijgen. 
Er zal een of twee keer per jaar een nieuwsbrief aan de leden verstuurd worden. 
 
Verder zal er eens per jaar voor de leden een feestelijke bijeenkomst georganiseerd worden. 
Het doel van de vereniging is om financiële bijdragen aan de sportvereniging Faja Lobi te doen. 
In overleg met de leden zal bepaald worden wat er met de donaties voor de sportvereniging Faja Lobi 
gekocht zal worden.  
De ingelegde contributies worden op een spaarrekening gezet. 
Op de vraag of er ook geld belegd zal worden, wordt unaniem “nee” gestemd door de leden. 
 
Daarop sluit Signe de vergadering met dank aan iedereen voor zijn bijdrage, waarop iedereen van de 
penningmeester een consumptiebon ontvangt voor een drankje. 


