
Notulen agendapunt 4 Algemene Ledenvergadering AV

Generaal Michaëlis d.d. L1 maart 2A22 L9:45 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 dossiernummer 4O236451;
(de "Vereniging" ), gehouden te Best op 11 maart 2022 om L9.45 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. l. Wouters - de Haan.

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

Aangezien in de op 11 maart 2022 om 19:30 uur gehouden ledenvergadering het na te melden
voorstel aan de orde is geweest en op die vergaderíng het in artikel 18 lid 4 van de statuten van de

Vereniging vereiste quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd was, zodat omtrent dat voorstel
geen rechtsgeldig besluit kon worden genomen, kan thans, mits met een meerderheid van tenminste
twee / derde (213!.van de uitgebrachte stemmen rechtsgeldig worden besloten omtrent het na te
melden voorstel. De voorzitter stelt aan de orde het volgende voorstel:

statutenwiiziging
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, notarieel 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.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter
constateert dat dit met algemene stemmen (unaniem,46 voor) is aangenomen.

De voorzitter constateert dat het besluit tot statutenwijziging op grond van het bepaalde in artikel 18
lid 6 van de statuten van de Vereniging de goedkeuring behoeft van de KNAU. Deze goedkeuring is

verkregen, waarvan blijkt uit het goedkeuringsbesluit van 8 december 2021. Ook de Koninklijke
Wandelbond Nederland gaat akkoord met de ontwerp statuten, waarvan blijkt uit de e-mail van 20
december 2021.

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 besluitvorming aantekening kan maken.

%en



De voorzitter sluit dit agendapunt van de vergadering af.

te Best opt1-maart2022.

SECRETARIS


