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UITNODIGING 

 

“Tweede Ledenvergadering” 
(Als bedoeld in artikel 25 van onze statuten) 

 
Datum: donderdag 20 april 2017 

Waar: Dorpshuis HET WESTHOFFHUIS -  

Dorpsstraat 28 - Lunteren 

Zaal open: 19:30 uur – aanvang vergadering 20:00 tot 22:00 uur 

 

Waarnemend voorzitter: G. van de Kuit 

Soort vergadering: Tweede ledenvergadering (als bedoeld in art. 25 van onze statuten) 

Notulist: C.J. van Veldhuizen 

Waarnemend secretaris: C.J. van Veldhuizen 

Te lezen: Toegezonden bescheiden 

Mee te brengen: Toegezonden bescheiden 

 

Agendaonderwerpen 

Opening door de waarnemend voorzitter Dhr. G. van de Kuit 

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 9 maart 2017 Allen 

Ingekomen en uitgaande post Allen 

Mededelingen waarnemend bestuur Waarnemend bestuur 

Vaststellen agenda Allen 

Bestuursverkiezingen - vacant: Voorzitter, secretaris, penningmeester en 

alg. bestuurder(s) 
Allen 

Voorstel ontbinden hengelsportvereniging Lunteren1  Allen 

Rondvraag Allen 

Sluiting door de voorzitter Dhr. G. van de Kuit 

                                                           
1 Mocht er tijdens deze “tweede ledenvergadering” weer geen nieuw (dagelijks) bestuur gevormd 

kunnen worden dan zal het volgende agendapunt, Voorstel ontbinden hengelsportvereniging Lunteren, 

uitgevoerd worden.  

 

Omdat op de algemene ledenvergadering van 9 maart 2017 geen volledig bestuur gevormd kon wor-

den werd Voorstel ontbinding hengelsportvereniging Lunteren opgestart. Om een rechtsgeldig besluit 

hierover te kunnen nemen moesten, in ons geval, minimaal 65 leden aanwezig zijn (zie artikel 25 en 26 van 

onze statuten – zie volgende pagina). Omdat dit niet het geval was en om opheffing hengelsportvereniging 

Lunteren toch te realiseren is er een “tweede ledenvergadering” uitgeschreven. 

Bij deze “tweede ledenvergadering” maakt het aantal opgekomen leden geen deel meer uit van het 

wettelijk voorgeschreven aantal en kan met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig 

uitgebrachte stemmen een rechtsgeldig besluit genomen worden.  

 

Mocht hengelsportvereniging Lunteren worden opgeheven dan zullen alle leden daarvan tijdig op de 

hoogte worden gebracht zodat zij voor 2018 zelf het lidmaatschap bij een andere hengelsportvereniging 

kunnen aanvragen. 



 

Internet: www.hsvlunteren.nl - e-mail: hsvlunteren@outlook.com – Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 09139333 – 

ING banknummer NL 39 INGB 0004 2620 80 – BIC  INGBNL2A -  

HSV Lunteren is aangesloten bij de Federatie Sportvisserij MidWestNederland (lid van Sportvisserij Nederland). 

 

 DEZE UITNODIGING IS BESTEMD VOOR AL ONZE (JEUGD)LEDEN (EVENTUEEL MET BEGELEI-

DER(S)). 

  
Voorafgaande aan uw komst hebben wij, om een vlotte vergadering mogelijk te maken, de volgende verzoeken en op-

merkingen: 

1. Geen tijd, zin of mogelijkheid naar deze vergadering te gaan? Doe ons een plezier en meldt u tijdig af op 0318 485100 of 

hsvlunteren@outlook.com 

2. Hebt u vragen waarvan de beantwoording enige tijd of specifieke kennis kan vergen dan verzoeken wij u uw vraag ui-

terlijk twee weken vóór deze vergadering schriftelijk in te dienen bij het secretariaat van onze vereniging (hsvlunte-

ren@outlook.com). 

3. Hebt u een onderwerp, waarvan u vindt dat het op deze vergadering besproken moet worden? Ook dan verzoeken wij u 

uw onderwerp uiterlijk twee weken vóór deze vergadering schriftelijk in te dienen bij het secretariaat van onze vereni-

ging (hsvlunteren@outlook.com). 

4. Een verzoek: wanneer u van plan bent de vergadering bij te wonen gaarne de benodigde stukken thuis lezen. 

5. Vacante bestuursfuncties: voorzitter, secretaris en penningmeester en algemeen bestuurder(s). 
6. Kandidaten voor de bestuursfunctie(s) dienen zich schriftelijk en uiterlijk twee weken vóór deze vergadering aan 

te melden op het secretariaat van onze vereniging! (hsvlunteren@outlook.com). Een kennismakings-/info gesprek 

volgt. 

7. Kandidaatstellingen die niet volgens punt 6 zijn uitgevoerd worden niet behandeld tijdens de vergadering! 

 

UITTREKSEL STATUTEN HENGELSPORTVERENIGING LUNTEREN 

 

Statutenwijziging. 
Artikel 25. 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een ledenver-

gadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben ge-

daan, moeten tenminste twee weken vóór de dag van die vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voor-

gedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op twee of meer daartoe geschikte plaatsen voor de leden ter inzage 

leggen tot de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 

De plaatsen waar het voorstel voor de statutenwijziging ter inzage ligt, worden bij de oproeping voor de vergadering 

bekend gemaakt. Tevens kan het voorstel tot wijziging van de statuten worden opgenomen in het verenigingsblad. 

3. Wanneer de vereniging lid is van een Federatie van Hengelsportverenigingen dient een voorstel tot wijziging van 

de statuten voorafgaand ter goedkeuring aan de federatie te worden voorgelegd. 
4. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in 

vergadering waarin tenminste vijfentwintig procent van het aantal leden van de vereniging, op basis van dat aantal 

op één januari van het desbetreffende jaar, aanwezig is. 

5. Wanneer in een vergadering, waarin een voorstel voor een statutenwijziging aan de orde komt, niet het overeen-

komstig het voorgaande lid vereiste aantal leden aanwezig is, wordt tenminste zes weken en ten hoogste tien weken 
na de eerste vergadering een volgende vergadering (de “tweede vergadering”) gehouden, waarin een besluit tot 

wijziging van de statuten kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden doch met een 

meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Bij de oproeping voor de tweede vergadering wordt medegedeeld dat het een tweede vergadering betreft als be-

doeld in dit artikel en dat aldaar kan worden besloten over de voorgestelde statutenwijziging ongeacht het aantal ter 

vergadering aanwezige leden. 

Het voorstel voor de statutenwijziging wordt wederom ter inzage gelegd als voorgeschreven in het voorgaande lid 2, 

waarvan in de oproeping voor de tweede vergadering melding wordt gemaakt. 

 

Ontbinding en vereffening. 
Artikel 26. 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 tot 

en met 5 van het voorgaande artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing. 

2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging, tenzij bij het besluit tot 

ontbinding andere vereffenaars worden aangewezen. 

3. De bestemming van het batig saldo wordt, op voorstel van het bestuur bepaald door de ledenvergadering bij het 

besluit tot ontbinding, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging dient 

te zijn. 

 

Bestuur; benoeming van bestuursleden. 
Artikel 11. 
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vijf bestuursleden. 

Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het zittende bestuur, met inachtneming van voormelde grenzen. 
  


