
Notulen ingelaste Algemene

Ledenvergadering 16 november 2022

Aanwezig bestuur: Ruben Keizer, Jos Kok, Hans Gräler, Wout
Oldejans en Anita Kuik

Aantal aanwezig: 21 leden, inclusief bestuur

1. Opening

Voorzitter Ruben Keizer opent om 19.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte

welkom.

Vz geeft aan dat dit een ingelaste Algemene Ledenvergadering is om goedkeuring te krijgen

voor de wijziging van onze statuten. Op de jaarvergadering hadden we niet het vereiste

aantal van tweederde van onze leden in de zaal. Van de aanwezige leden stemden toen wel

meer dan tweederde in met de wijzigingsvoorstellen.

Aangezien er dus niet voldoende leden bij de eerste stemmingsronde aanwezig waren moest

er binnen vier weken een nieuwe Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven waarbij

het aantal leden niet meer belangrijk is maar wel de tweederde meerderheid van stemmen.

Vz geeft het woord daarop aan de secretaris voor een toelichting

2. Goedkeuring wijziging statuten

Als vereniging zijn wij gehouden aan wet- en regelgeving door de overheid. In het stuk
“Achter de schermen bij Vitesse’63” in het jaarverslag is aangegeven wat er allemaal speelt
op dat gebied. Dan gaat het over het creëren van een veilig sportklimaat (de VOG’s en de
vertrouwenspersoon), het respecteren van de privacy van onze leden (de AVG) en ook de
regels van goed bestuur (de UBO wetgeving en de WBTR). Met name een aantal van de
richtlijnen uit de UBO wetgeving en de WBTR verlangen ook vastlegging van bepaalde zaken
in de statuten. Het gaat dan bijvoorbeeld over financieel belang van bestuurders, verdeling
van stemrecht, vastlegging van eigenaarschap en vervangingsprotocol wanneer het gehele
bestuur wegvalt.
In overleg met de notaris is ook gekeken naar de consequenties voor de statuten van
Vitesse’63. De laatste aanpassing dateerde tenslotte ook al weer van 2010.

Daar bleek dat op een aantal gebieden aanpassingen nodig waren. Meteen is toen gekeken
naar de modelstatuten van de KNVB en de impact van de sociale media. We (de secretaris
met ondersteuning van Jeene Keizer en Hans Gräler) hebben per artikel gekeken wat er
veranderd zou moeten worden aan de hand van deze drie invalshoeken. Deze tabel hebben
we met onze oude statuten naar Notaris Stotijn gestuurd en die heeft de nieuwe (concept)
statuten gemaakt. Ook de KNVB heeft een toetsing op de nieuwe statuten gedaan deze
akkoord bevonden.
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De oude statuten, de wijzigingstabel en de (concept) nieuwe statuten hebben voor de leden
ter inzage gelegen.

De voorzitter dankt de secretaris voor de heldere uiteenzetting en brengt daarna de wijziging
van de statuten ter stemming. Van de aanwezige 16 leden stemmen 15 voor de wijziging en
1 lid stemt tegen. Daarmee is de wijziging geaccordeerd en kunnen de stukken naar de
notaris voor verdere verwerking en ondertekening.

3. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

4. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering

2


