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Verslag Algemene Leden Vergadering 5 december 2016 
 
Verslagnummer: ALV 19 
 
Aanwezige bestuursleden: Bas Douwes, Rob Hollemans en Yvon Snelders 
Afwezige bestuursleden met bericht van afmelding: Martijn Veldkamp, Brigitte Hermans en 
Ron Planken. 
 
 
1. Opening en verslag vorige vergadering 

 
De voorzitter Bas Douwes opent om 20.00 uur de vergadering die wordt gehouden aan 
de Willem van Oranjestraat 47 in Oosterhout. 
 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag binnen gekomen. Het verslag wordt 
goedgekeurd.  
 

2. Statutenwijziging 
 
In de laatste ALV van 12 november 2016 is een voorstel voor een statutenwijziging 
ingediend. Omdat er onvoldoende leden aanwezig waren, wordt het voorstel in deze 
vergadering opnieuw ingebracht. Omdat het om statutenwijzigingen gaat, is de 
aanwezigheid van 2/3 van alle leden vereist. Omdat het voorstel echter al in de vorige 
ALV zijn ingebracht, volstaat nu een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden. 
 
Het bestuur stelt voor dat in de statuten een bepaling wordt opgenomen over wat er met 
de het geld van de vereniging gedaan moet worden in geval de vereniging onverhoopt 
opgeheven wordt. Het voorstel is dat de gelden in die situatie ten goede zullen komen 
aan een andere ANBI-geregistreerde instelling. Deze bepaling is noodzakelijk om als 
vereniging de ANBI-status te kunnen behouden. De ANBI-status is een nationaal 
‘keurmerk’ voor goede doelen en maakt schenkingen aan onze vereniging aftrekbaar van 
de belastingen. Het voorstel is Artikel 22 lid 3 te wijzigen.  
 
Voorzitter Bas Douwes leest de voorgestelde tekst voor: 
“3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo 
vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient besteed te worden ten behoeve 
van een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of 
van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut 
beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.” 
 
Tevens stelt het bestuur voor dat de betrokken ANBI-instelling - mocht de vereniging ooit 
onverhoopt opgeheven worden - de Nederlandse Hersenbank is. De Nederlandse 
Hersenbank is een ANBI-instelling die het mogelijk maakt om hersendonatie te doen ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek binnen het Erasmus MC naar fragiele X 
syndroom en aanverwante syndromen.  
 
Het bestuur stelt tevens een tweede statutenwijziging voor. De huidige statuten vereisen 
dat voor een statutenwijziging een 2/3 meerderheid van alle leden noodzakelijk is op een 
ALV. Indien deze 2/3 van alle leden niet aanwezig is, kan de statutenwijziging in een 
nieuwe ALV opnieuw in stemming gebracht worden, waarbij 2/3 meerderheid van de 
aanwezige leden voldoende is. Het bestuur constateert dat in de praktijk zelden 2/3 van 
alle leden aanwezig zullen zijn bij een ALV en dat dit artikel daardoor in praktische zin 
geen waarde heeft. Daarom stelt het bestuur een statutenwijziging mogelijk te maken bij 
een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden.  
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Bas Douwes leest het voorgestelde Artikel 21 lid 3 voor: 
“3 Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden 
besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen.” 
 
Zowel de statutenwijzigingen als het voorstel om de Nederlandse Hersenbank als 
betrokken ANBI-instelling aan te wijzen, worden door alle aanwezige leden unaniem 
goedgekeurd.   
 
 

3. Rondvraag 
 
Er zijn geen verdere vragen. 
 
Bas sluit de vergadering om 20.10 uur. 
 
 

 


