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Postadres

Postbus 575, 1440 AN Purmerend NOTULEN ALGEMENE VERGADERING
088 433 43 33

KvK 37159001 Notulen van de algemene vergadering van de vereniging: VERENIGING
www.abmaschreurs.nI VOOR CHRISTELIJK NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS TE MARKEN,

gevestigd te Marken, (hierna te noemen: ‘de Vereniging’), gehouden te
Marken op 30 september 2019.

Overeenkomstig de statuten van de Vereniging treedt op als:
Voorzitter: A. van Veen
Notulist: M.L. Stooker-Tamminga

Aan deze notulen is een Iijst vastgemaakt waaruit blijkt wie aanwezig is op de
vergadering.

De voorzitter opent de vergadering en constateert:
- De algemene vergadering is op juiste wijze bijeengeroepen.
- Alle onderwerpen die aan de orde komen zijn op juiste wijze geagendeerd.
- Het voorstel tot de statutenwijziging heeft ten minste vijf dagen voor de

vergadering woordelijk ter inzage gelegen voor de leden.
- Op de vergadering die is gehouden op 16 september 2019 waren

onvoldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd om op de geagendeerde
voorstellen te kunnen besluiten. In verband met het bepaalde in artikel 14 lid 4
van de statuten kunnen de besluiten flu genomen worden onafhankelijk van
het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde eden.

Aan de orde komen de volgende geagendeerde voorstellen:
1. Het wijzigen van de statuten van de Vereniging, een en ander overeenkomstig

het ontwerp dat door Abma Schreurs Notarissen is opgemaakt met kenmerk
JH/2019.03201 .01/AS/AS.

2. Het machtigen van iedere bestuurder van de Vereniging en iedere
medewerker van het kantoor van Abma Schreurs Notarissen, zowel samen
als afzonderlijk, om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en
verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor
de uitvoering van de besluiten.

Stemming over de voorstellen:
De voorstellen worden door de voorzitter in stemming gebracht.
Het volledig aantal uitgebrachte stemmen is voor deze voorstellen uitgebracht. Dit
voorstel is aangenomen.



Vervolgens constateert de voorzitter dat deze uitslag door niemand is betwist.

De voorzitter sluit de vergadering.

Voorzitter: Notulist:

O1

_______

A. van Veen M.L. Stooker-Tamminga


