Notulen Algemene ledenvergaderingen I. en II.
Het Steenders Landschap
Datum:

14 december 2013

Locatie

De notenboomgaard aan de Bronkhorsterweg in Steenderen
(nabij de Molenkolk)

Aanwezig:

Presentielijst ingevuld, 26 leden en 1 belangstellende

Afwezig met kennisgeving: Martin Nieuwenhuis, Cor Hofs
Voorzitter:

René van Eijden

Opgesteld door:

Lucas Kalkers

Notulen
Algemene Leden Vergadering I
1. Opening
ALV-I wordt om 08.55 uur door de voorzitter geopend.
De aanleiding wordt toegelicht: zie ook de uitnodiging voor de ALV en werkochtend verspreid
onder de leden.
2. Stemming
De voorzitter constateert dat minder dan een/vijfde van de HSL-leden aanwezig is, dus schuift
de voorgenomen stemming door naar de volgende ALV en sluit de vergadering zonder een
stemronde over het wijzigen van de rechtsvorm van de vereniging te hebben gehouden.
3. Sluiting ALV-I om 09.04 uur.
Algemene Leden Vergadering II
1. Opening
ALV-II wordt om 09.04 uur door voorzitter geopend.
2. Stemming
Het Steenders Landschap is (vooralsnog) een informele vereniging dus zonder rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat het privévermogen van de bestuurders niet veilig is bij eventuele
schulden of claims en dat de vereniging geen onroerende goederen kan verwerven. Het
voorstel is om de vereniging te formaliseren door bij notariële akte de statuten van de
vereniging vast te leggen. Een formele vereniging bezit (wel) een rechtspersoonlijkheid. De
schulden worden in zo'n geval niet afgelost uit het privévermogen van de oprichters (indien er
geen sprake is van wanbeleid). En Het Steenders Landschap kan dan (wel) onroerende
goederen op naam krijgen zoals natuurgebieden en/of de grond onder de monumentale Peppel
in Bronkhorst waarover momenteel onderhandeld wordt met de Gemeente.
Ad1. De vereniging is al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (09143682).
Ad2. Het bestuursaansprakelijkheidsrisico dient nog te worden afgedekt.
De voorzitter brengt het voornemen tot wijzigen van de rechtsvorm van de vereniging in
stemming onder de aanwezige 26 leden. Alle aanwezige leden stemmen in met het voornemen
de vereniging te formaliseren, met uitzondering van 1 onthouding van stemming.
3. Sluiting ALV-II om 09.011 uur.
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