UITTREKSEL uit de notulen van de algemene ledenvergadering van de te Utrecht
gevestigde vereniging: Vereniging Tuindorps Belang («de vereniging»), gehouden te
Utrecht, in de Tuindorpkerk, op 3 maart 2020 om 20uur. ref: fp/2019.000854.01
De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door:
de heer Bas Pickkers. De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met
de voorzitter vaststellen daarvan aan: mevrouw Anne-Marie Doppen.
De voorzitter constateert dat er een eerste vergadering heeft plaatsgevonden op 20
februari 2020 welke vergadering met inachtneming van de wettelijke en statutaire
vereisten is bijeengeroepen, dat ter vergadering 11 leden aanwezig of
vertegenwoordigd waren, waarmee het quorum als opgenomen in artikel 20 lid 2 van
de statuten niet is gehaald, zodat geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden
genomen over alle op de agenda voorkomende onderwerpen.
De voorzitter constateert vervolgens dat een tweede vergadering is bijeengeroepen,
niet later dan 14 dagen na de eerste vergadering. De tweede vergadering, die
vandaag plaatsvindt, is met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten
bijeengeroepen, ter vergadering zijn wederom 11 leden aanwezig of
vertegenwoordigd, waarmee het quorum als opgenomen in artikel 20 lid 2 van de
statuten is gehaald, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over alle
op de agenda voorkomende onderwerpen.
De voorzitter stelt aan de orde de volgende voorstellen:
Statutenwijziging
a.
de statuten van de vereniging te wijzigen conform het door Van Grafhorst
Notarissen opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als
kenmerk dossiernummer fp/2019.000854.01;
b.
ieder van de bestuurders van de vereniging, alsmede iedere medewerker van
Van Grafhorst Notarissen, aan te wijzen om de notariële akte van
statutenwijziging te tekenen.
De voorzitter licht kort de belangrijkste voorgenomen wijzigingen in de statuten toe
en legt puntsgewijs de aanpassingen uit ten opzichte van de voorgelegde statuten
ter vergadering op 20 februari 2020. Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter
de voorstellen in stemming, waarna de voorzitter constateert dat deze unaniem, met
algemene stemmen, zijn aangenomen.
De voorzitter constateert dat voldaan is aan de in artikel 20 lid 2 van de statuten van
de vereniging gestelde vereisten voor het rechtsgeldig besluiten tot wijziging van de
statuten.
Een exemplaar of kopie van deze notulen zal aan het secretariaat van de vereniging
worden gezonden, zodat deze van de besluitvorming aantekening kan maken.
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De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur.
Getekend te Utrecht op 8 maart 2020.
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