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Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal West (PAL) 

Samenvattend verslag Algemene Ledenvergadering 26-1-2022  

 

Plaats:       Huis van de Passer, Steenschuur 6 te Leiden 

Voorzitter:  Fred van der Loo 

Opsteller:   Jan Demper 

Aanwezig:  6 leden (zie presentielijst) en 2 bij wijze van volmacht 

  

1. Opening en vaststelling van de agenda 

• Opening: de voorzitter verwelkomt de aanwezigen en deelt mee dat twee leden van het bestuur (Aart 

Martin en Wim Brugman om persoonlijke redenen helaas afwezig zijn. Beide hebben volmachten 

afgegeven om in deze vergadering voor het voorstel voor de statutenwijziging te stemmen. Met 

instemming van de vergadering zal hij de voorzittersrol vervullen. 

Hij licht vervolgens toe dat deze vergadering nodig is vanwege een fout in de oproepingstermijn van 

de ten behoeve van de beoogde statutenwijziging noodzakelijke 2e vergadering op 13 oktober 2021, 

nadat in de eerste ledenvergadering op 6 oktober het statutair noodzakelijke aantal aanwezige leden 

(helft van het totale aantal leden) niet gehaald werd. Voor deze tweede vergadering is het statutaire 

quorum niet vereist. Aan de formaliteiten voor de oproeping van de vergadering is dit maal voldaan. 

• Vaststelling van de agenda: De voorzitter laat weten dat het enige agendapunt het voorstel voor de 

statutenwijziging betreft. 

 

2. Voorstel Statutenwijziging 

De voorzitter stelt het voorstel ter bespreking en vat inleidend de belangrijkste wijzigingen samen en 

verwijst voor de verdere details naar de Toelichting bij het voorstel en geeft daarbij aan dat het 

voorstel tevens het voorstel bevat om iedere bestuurder van de vereniging en iedere medewerker van 

het kantoor van BMS Notarissen, zowel tezamen als afzonderlijk, te machtigen 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 hier bedoelde statutenwijziging, waaronder begrepen het zo 

nodig nog aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikte aard op het concept. 

Hij merkt tenslotte op dat het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen, mits met twee derde 

van het aantal uitgebrachte stemmen.  

Nadat gebleken is dat er geen vragen over het voorstel tot statutenwijziging zijn, brengt de voorzitter 

de voorstellen in stemming waarbij blijkt dat deze met algemene stemmen worden aangenomen. 

    

3. Rondvraag en Afsluiting:  

Na vastgesteld te hebben dat er verder geen vragen en opmerkingen zijn, dankt de voorzitter alle 

aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng, nodigt hen uit voor de afsluitende borrel en sluit de 

vergadering om 20.30 uur. 

  

 

 

 


