Stichting Stadsraad Brouwershaven

Notulen
Ingelaste besloten online bestuursvergadering via Ms Teams, van de
Stadsraad Brouwershaven, op maandag 10 januari 2022 van 19:30-20:00, waarin
de statutenwijziging van de Stadsraad wordt doorgenomen en vastgesteld. Het
betreft de statutenwijziging, met dossiernummer: 2021.001037.01, referentie: RZ/DL,
vandaag om 11:12 via de e-mail ontvangen door Hanno Canters van mw. Mr. Dian
Lambert van Andriessen en Zonnevylle Notarissen en om 15:05 door Hanno Canters
doorgestuurd naar de bestuursleden van de Stadsraad ter voorbereiding op deze
bestuursvergadering.
Aanwezig: Hanno Canters (voorzitter), Henk Zielman (vicevoorzitter), Peter van der
Meide (secretaris), Anneke de Oude (penningmeester), Sonja van Tooren (algemeen
bestuurslid), Nick van Vulpen (algemeen bestuurslid)
Met kennisgeving afwezig: Tom Stuij (algemeen bestuurslid)

1. Opening en welkom
Hanno Canters opent deze besloten ingelaste online vergadering om 19:35 en
heet alle aanwezigen van harte welkom. Tom Stuij heeft afgemeld, omdat hij een
andere vergadering heeft, maar hij heeft de statutenwijziging voor aanvang van
deze vergadering doorgenomen en hier ook inhoudelijk op gereageerd. Zijn
reactie heeft betrekking op Artikel 6, lid 8, waarbij de heer Stuij heeft aangegeven
liever te zien dat de tekst wordt aangepast. Hij stelt voor om onder Artikel 6, lid 8
op te nemen dat de concept notulen worden geagendeerd voor de volgende
vergadering. Dan door de aanwezigen besproken worden en geaccordeerd,
hetgeen weer vastgelegd wordt in de notulen van de dan lopende vergadering.
Dus zonder handtekeningen of formeel schriftelijke akkoord.
2. Doornemen statutenwijziging
Afgesproken wordt om de statutenwijziging integraal door te nemen. Hanno
Canters leest de tekst helemaal voor en de bestuursleden kunnen daar waar
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nodig reageren. De eerder door het bestuur van de Stadsraad voorgestelde
wijzigingen zijn verwerkt in de tekst. Alleen bij Artikel 6, lid 8 wordt stilgestaan.
Graag zien we de tekst onder dit lid aangepast. In de huidige tekst staat nu:
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke
daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering of worden
vastgesteld door een Schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Indien mogelijk en wettelijk toegestaan zien we daar liever opgenomen:

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.

3. Besluit

Met bovenstaande voorgestelde wijziging van de tekst onder Artikel 6, lid 8, gaat
het bestuur van de Stadsraad akkoord met de statutenwijziging. Echter, als de
door het bestuur van Stadsraad voorgetelde tekstwijziging onder Artikel 6, lid 8
wettelijk niet correct is of is toegestaan, dan stemt het bestuur alsnog in met de
statutenwijziging zoals die vandaag is ontvangen.
4. Rondvraag & sluiting
Niemand maakt gebruik van de rondvraag en Hanno Canters sluit de vergadering
om 20:00 onder dankzegging.
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