
Notulen extra Algemene Ledenvergadering AV Generaal
Michaëlis d.d. lL maart 2OZZ 19:30 uur

UITTREKSEL uit de notulen van de algemene ledenvergadering van de te Best gevestigde vereniging:
Atletiekvereniging Generaal Michaëlis, statutair gevestigd te Best en kantoorhoudende te 5684 EZ

Best op het adres Gildelaan 2, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernum mer 4023645L;
(de "Vereniging" ), gehouden te Best op 11 maart 2022 om 19.30 uur.

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door dhr. P.J.J. Hoen.

De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met hem, voorzitter, vaststellen daarvan
aan mw. I. Wouters - de Haan.

De vergadering is bijeengeroepen teneinde te besluiten omtrent de volgende voorstellen:

statutenwiizisins
a. de statuten van de Vereniging te wijzigen conform het door notaris Jan van de Meulengraaf

opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk dossiernummer
2021.000341.01;

b. ieder van de bestuurders, alsmede iedere kandidaat-notaris, notaríeel medewerker en
secretaresse, werkzaam ten kantore van Notaris Jan van de Meulengraaf, aan te wijzen om ter
zake de statutenwijziging de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.

De voorzítter constateert dat de vergadering met inachtneming van de wettelijke en statutaire
vereisten is bijeengeroepen, dat ter vergadering 43 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
duidelijk minder dan twee / derde l2/3lvan de leden, waarmee het quorum als opgenomen in artikel
18 lid 4 van de statuten niet is gehaald, zodat geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden
genomen.

De voorzitter heeft een nieuwe vergadering uitgeschreven op 11 maart 2O22 om 19:45 uur.

De voorzitter vraagt de leden toestemming om samen met secretaris mw. l. Wouters - de Haan de
notulen van deze vergadering te mogen vaststellen. De leden stemmen hier unaniem mee in. Een

exemplaar of kopie van deze notulen zal aan het secretariaat van de Vereniging worden gezonden

opdat men van de besluiworming aantekening kan maken.

De voorzitter sluit de vergadering.

op t1-maart2022.

SECRETARIS


