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 Algemene ledenvergadering van Stadsdorp Gracht en Straatjes  
i.v.m. publicatie op de website worden alleen voornamen genoemd  
 
Datum: Woensdag 7 november 2018  
Locatie: Café van Puffelen, Prinsengracht  375-377, aanvang 16.30 uur.  
Aantal aanwezige (bestuurs)leden: 32 
 
Debora opent als voorzitter van het bestuur de vergadering om 16.30 uur en verzoekt Thijs als 
secretaris van het bestuur notulen te houden van hetgeen ter vergadering wordt verhandeld. 
 
De voorzitter constateert vervolgens: 
 
a) dat de oproeping ter vergadering volgens de voorschriften in de statuten tijdig naar alle leden 

van de coöperatie is verstuurd, samen met het voorstel en het bij dat voorstel behorende 
concept van de notariële akte; 

b) dat het ledenregister alle leden vermeldt die op het moment van het bijeenroepen van de 
vergadering lid zijn van de coöperatie; 

c) dat er geen leden zijn geschorst; 
d) dat blijkens de presentielijst aan de voet van deze notulen voldoende leden ter vergadering 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn om over het voorstel te besluiten. 
   

Omdat de voorstellen afkomstig zijn van het bestuur, kan over het voorstel worden beslist ongeacht 
het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
De voorzitter stelt vervolgens het eerste voorstel aan de orde om te besluiten: 
1. de coöperatie om te zetten in een vereniging; 
2. de statuten te wijzigen zoals staat beschreven in het concept van een notariële akte dat is 

opgemaakt ten kantore van Schut/ van Os Notarissen N.V. met kenmerk 2018H1057210HO; 
3. ieder van de personen werkzaam ten kantore van Schut/ van Os Notarissen N.V. te machtigen 

om de omzetting en de statutenwijziging tot stand te brengen bij notariële akte, daartoe te 
verschijnen voor notaris mr. J.P. van Harseler, mr. E.H. Rozelaar, of diens waarnemer, en ten 
overstaan van deze de verklaringen af te leggen die zijn opgenomen in dat ontwerp van die akte, 
van die verklaringen opneming in een notariële akte te verlangen, die te doen verlijden, te 
ondertekenen, en alles meer te doen wat daarmee in de ruimste zijn des woords verband houdt, 
met de macht van substitutie; 

4. de notulen vast te stellen waarin de uitslag van deze besluiten staat beschreven. 
 
De voorzitter licht het voorstel toe. 
 
De vergadering neemt kennis van de raadgevende stem van het bestuur. 
 
Het tweede voorstel van het bestuur dat door de voorzitter wordt toegelicht is de overdracht van het 
penningmeesterschap aan Thijs, in het geval dat de huidige penningmeester Huub Derk, i.v.m. zijn 
verhuizing buiten het Stadsdorp, zijn functie dit najaar niet meer zou kunnen invullen. Normaliter  zal 
de functie overdracht bij de eerstvolgende ALV plaats vinden.  
 
De voorzitter brengt de twee voorstellen daarna in stemming en constateert dat de voorstellen met 
ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen (100%) zijn aangenomen.  
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De voorzitter leest daarna de inmiddels gereedgemaakte notulen van 7 november 2018 voor aan de 
vergadering, stelt voor om deze ongewijzigd vast te stellen en brengt de voorstellen vervolgens in 
stemming. 
De voorzitter constateert dat de voorgestelde notulen van 7 november 2018 met ten minste 
tweederde van de uitgebrachte stemmen (100%) zijn aangenomen.  
 
Rondvraag 
In het kader van de sociale cohesie stelt Truus een vraag betreffende het elkaar helpen bij ziekte en 
eenzaamheid binnen onze buurt. Stadsdorpers hebben niet altijd weet van de hulpbehoeften van 
bewoners binnen onze buurt, er gebeurt veel meer dan we weten.  
Uitgangspunt binnen het Stadsdorp Gracht & Straatjes is dat alle activiteiten vanuit de leden zelf 
worden geïnitieerd. Je creëert je eigen hulptroepen, het Stadsdorp Gracht & Straatjes is geen 
zorginstelling. Afgesproken wordt dat dit onderwerp voor de komende ALV op de agenda zal worden 
geplaatst.  
 
In de laatste rondvraag komt de eettafel van 24 december aan de orde. Alleen bij voldoende 
interesse van minimaal 15 personen zal een speciale eettafel in De Doffer worden georganiseerd. 
Voor de aanmelding wordt verwezen naar de komende nieuwsbrief van begin december en de 
website.   
 
Niets meer aan de orde zijnde en geen der aanwezigen nog het woord verlangende sluit de voorzitter 
de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter:      Secretaris: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(D.E.Scheer)      (M.M.Rottier) 
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