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D131812/IH/SPR conceptversie d.d.: 06-06-2018 
 
 

NOTULEN VAN DE 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
 
Notulen 
Notulen van de algemene vergadering van de vereniging: Buurtvereniging 
"Delftzicht", gevestigd te Delft, adres: Conradlaan 33, 2627 BT Delft, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40398084; 
deze vereniging wordt hierna genoemd: “de vereniging”. 
 
Plaats en tijdstip 
De algemene vergadering wordt gehouden op: _________________________ 
tweeduizend achttien, aan het adres: ________________________________. 
 
Voorzitter 
Als voorzitter van de algemene vergadering treedt op de voorzitter van het 
bestuur van de vereniging. 
De voorzitter is op grond van het bepaalde in de wet en de statuten van de 
vereniging bevoegd tot het voorzitterschap. 
 
Opening en constateringen voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en stelt als eerste het volgende vast: 
a. in deze algemene vergadering zal naast de opening en de sluiting van de 

vergadering verder als enig agendapunt een voorstel tot wijziging van de 
statuten van de vereniging worden besproken en in stemming gebracht; 

b. de algemene vergadering is bijeengeroepen overeenkomstig wat daarover 
is bepaald in de wet en de statuten van de vereniging voor deze 
vergadering; 

c. voor het nemen van een besluit in deze algemene vergadering dient, zoals 
dit is bepaald in de statuten van de vereniging, een bepaald gedeelte van 
het aantal leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn 
(=quorumeis); 

 aan deze quorumeis is voldaan; 
d. het bestuur van de vereniging is voltallig aanwezig; 
e. naast de leden van de vereniging en de leden van het bestuur die in de 

vergadering aanwezig zijn, zijn er geen andere personen die het recht 
hebben op toegang tot de algemene vergadering om daarin het woord te 
voeren en/of deel te nemen aan de besluitvorming. 

 
Conclusie bevoegdheid 
Er kan dus op grond van het voorgaande door de algemene vergadering van 
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de vereniging geldig een besluit worden genomen over het voorstel dat in de 
agenda van deze vergadering is opgenomen. 
 
Voorstel statutenwijziging 
De voorzitter geeft een toelichting op de redenen en de achtergronden die het 
nodig maken om de statuten van de vereniging in hun geheel te wijzigen. 
Westvest Notarissen te Delft heeft de voorgenomen statutenwijziging 
uitgewerkt in een conceptakte van statutenwijziging. 
Dit concept is met de uitnodiging voor deze vergadering aan ieder van de 
leden toegezonden. 
Het voorstel tot de statutenwijziging wordt verder in de vergadering besproken 
en een aantal gestelde vragen worden door het bestuur beantwoord. 
 
Besluitvorming 
Nadat de bespreking van het voorstel in de vergadering is afgerond brengt de 
voorzitter het voorstel om de statuten van de vereniging in hun geheel te 
wijzigen overeenkomstig de voorliggende ontwerpakte van Westvest 
Notarissen te Delft in de vergadering in stemming. 
De stemming over het voorstel vindt hoofdelijk plaats. 
De voorzitter stelt als resultaat van de stemming vast dat het voorstel tot 
statutenwijziging door de algemene vergadering van de vereniging is 
aangenomen met _________ stemmen voor en _________ stemmen tegen. 
 
De algemene vergadering besluit gelijktijdig om iedere bestuurder van de 
vereniging te machtigen om voor de realisering van de statutenwijziging al 
datgene te doen wat nodig of wenselijk is, waaronder begrepen het 
ondertekenen van de akte van statutenwijziging. 
 
Slot 
De notulen van de vergadering worden als laatste in de vergadering 
voorgelezen en zonder opmerkingen of aanmerkingen van de aanwezigen 
goedgekeurd. 
Als blijk hiervan worden de notulen in drievoud door de voorzitter van de 
vergadering en de notulist van de vergadering getekend. 
Daarna sluit de voorzitter de vergadering. 
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In tweevoud getekend te _________________ op ____________________ 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
(Voorzitter van de vergadering) 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
(Notulist van de vergadering) 


