Verslag Algemene ledenvergadering 28 mei 2022
Opening
Om 08:00 uur opent voorzitter Ad Spruit het stembureau in de kantine van locatie Noord. Er kan
tussen 08:00 uur en 17:00 uur worden gestemd.

Bezetging stembureau
Op het stembureau wordt gewerkt met verschillende shifts waarbij altijd minimaal 3 personen
aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.
08:00 uur – 11:00 uur
Conny van Rooijen
Ellen Dionisius
Martin Benders
Benno Vendrig
11:00 uur – 14:00 uur
Wim van Heumen
Dick Eskes
Remco Streng
Benno Vendrig
14:00 uur – 17:00 uur
Henny van de Kamp
Edwin Rietveld
Remco Streng
Benno Vendrig
Het stembureau voert de controle van de persoon t.a.v. de ledenlijst uit en doet de controle van
eventuele machtigingen voordat het stembiljet wordt uitgereikt.

Tellen stemmen
Om 17:00 uur wordt bij aanwezigheid van de Raad van Toezicht de stembus geopend en werden de
stemmen gezamenlijk geteld en gecontroleerd.

Uitslag stemming
Het resultaat van de stemming is dat 95% van de leden voor de verbouwing hebben gestemd en 5%
tegen de verbouwing.
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In totaal hebben 252 leden hun stem uitgebracht. Dat is ongeveer 30% van het totaal aantal leden wat
een stem mag uitbrengen. Van de leden die hun stem hebben uitgebracht hebben 12 personen tegen
de verbouwing gestemd en 240 persoon voor de verbouwing.
Rekening houdend met de weging dat de stem van een persoon t/m 15 jaar de waarde 1 heeft, een
persoon van 16 of 17 jaar de waarde 2 en personen van 18 jaar en ouder de waarde 3 dan resulteert
dat in de percentages van 95% stemmers voor de verbouwing en 5% tegen de verbouwing. Een
duidelijke uitslag waar wij als vereniging verder mee kunnen.
Wel moet de opmerking worden gemaakt dat 6 personen een stem hebben uitgebracht waarvan het
niet 100% zeker is of zij wel gerechtigd zijn om dat te doen. Het gaat hier bijvoorbeeld om functionele
leden of trainingsleden waar formeel niets over is vastgelegd in de statuten. Het gaat echter om een
zeer gering aantal personen waarmee de uitslag van de stemming niet is beïnvloed. Dit met
goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Sluiting
De voorzitter maakt omstreeks 18:00 uur in de kantine van locatie Zuid de uitslag bekend waarmee
vervolgens de algemene ledenvergadering wordt gesloten.
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