
Shortgolf Vereniging Flevoland 
 

Notulen ledenvergadering d.d. 19 april 2015 
   
1. Opening 
 
Plaatsvervangend voorzitter Dirk Klop opent de vergadering en heet een ieder van harte 
welkom.  
Deze tweede ledenvergadering dit jaar is bedoeld om al dan niet de vereiste instemming te 
verkrijgen voor de statuten wijzigingen.  
Tijdens de eerste ledenvergadering op 24 maart 2015 waren de vereiste tweederde van de 
leden niet aanwezig om in te kunnen stemmen met de statuten wijzigingen. De aanwezige 
leden op de vergadering van 24 maart 2015 hebben unaniem ingestemd met de 
statutenwijzigingen. 
 
2. Mededelingen  
 
Aantal leden: 198. Aanwezig 23 leden (exclusief bestuur). Afwezig: 175 leden 
Afwezig met kennisgeving: Eric Stijnman en Rein Dijkstra. 
 
3. Notulen 
 
De notulen van 24 maart 2015 worden vastgesteld en goedgekeurd. 
 
4. Decharge 
 
Tijdens de vorige ledenvergadering van 24 maart 2015 hebben de leden de penningmeester en 
het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid, tijdens deze vergadering 
hebbende leden het bestuur ook decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2014. 
 
5. Statutenwijziging 
 
De leden hebben bij de uitnodiging de huidige statuten en de voorgestelde statutenwijzigingen 
ontvangen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de statutenwijzigingen. Alle aanwezigen 
gaan akkoord met een wijziging van de statuten zoals voorgesteld. 
 
6. Bestuursverkiezing 
 
Naar aanleiding van de vacature heeft het bestuur besloten om bestuurslid Jan Schellekens te 
benoemen tot penningmeester. 
Geert Boltjes heeft namens het bestuur Jacqueline van Leeuwen bedankt als bestuurslid en 
penningmeester. Zij heeft haar taak altijd met grote inzet, nauwkeurigheid en 
verantwoordelijkheid uitgevoerd, wij zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd. 
 
7. Rondvraag 
 
Ewald Kendziorra sr. vraagt of de leden die niet beschikken over e-mail schriftelijk in kennis 
kunnen worden gesteld over ledenaangelegenheden. Het bestuur zal hiervoor zorg dragen. 
 
De plaatsvervangend voorzitter bedankt een ieder voor zijn inbreng. 
 
Eric Stijnman     Dirk Klop 
Voorzitter     plaatsvervangend voorzitter/secretaris  
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