
 
Notulen vergadering 17 mei 2016  
 
Datum :  dinsdag 17 mei 2016 18:30 uur 
Locatie :  tweede foyer 
Aanvang:  18:30 uur  
Aanwezig :  15 leden van de Vereniging  
Bestuur :  Joost van de Griendt (voorzitter), Jan-Peter Versleijen (penningmeester), 

Linda Evers (secretaris), Henny Crutzen, Marjolein de Munnik, Ben van Lier 
 

 
 
1. Opening door de voorzitter  

Joost van de Griendt 
 
Joost dankt de aanwezigen voor hun komst en legt uit dat de vergadering bijeen is 
gebracht vanwege het feit dat er tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
onvoldoende leden aanwezig waren om  te kunnen stemmen over de aangekondigde 
wijziging van de statuten. Dit had het bestuur al verwacht.  
 
De beoogde wijzigingen zullen tijdens deze vergadering nog eens besproken worden 
door Jan- Peter (de penningmeester) waarna de vergadering tot stemming over zal gaan. 
Joost deelt aan de mensen die nog een printje willen hebben van de tekst van de 
wijzigingen een printje uit. Vervolgens geeft hij het woord aan Jan-Peter.  

 
2. Aanpassen statuten 

Jan-Peter Versleijen  
 
1. De huidige statuten van de vereniging dateren uit het jaar 1992. De huidige naam van 

de vereniging op basis van de statuten is de Vereniging van Vrienden van het  
Muziekcentrum Frits Philips.  We willen de naam van de vereniging aanpassen aan 
de naam van het Muziekgebouw zodat de beoogde nieuwe naam van de vereniging 
wordt: Vereniging Vrienden Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven. 

 
2. Het bestuur heeft altijd een maximale zittingstermijn gehanteerd van 3 keer 2 jaren. 

Die zittingstermijn is thans niet opgenomen in de statuten. Het bestuur  is van mening 
dat het belangrijk is dat er regelmatig een wisseling van het bestuur plaatsvindt. 
Reden waarom we een maximale zittingsperiode op willen nemen in de statuten. 
Voor die zittingsperiode is aangesloten bij de huidige praktijk. 
 

3. De statuten schrijven de controle van de jaarstukken voor door een Kascommissie en 
een registeraccountant. In het verleden is altijd gekozen voor de controle van de 
jaarstukken door  de kascommissie. Die kascommissie wordt thans elke twee jaar 
gewisseld. Het bestuur wil de statuten aanpassen aan deze praktijk van controle van 
de jaarstukken door de kascommissie. Ook willen we vastleggen dat de 
kascommissie na een aantal jaren gewisseld moet worden. Hoewel we thans elke 
twee jaar wisselen en dat ook van plan zijn te blijven doen is het de wens van het 
bestuur in de statuten op te nemen dat een lid van de kascommissie na een periode 
van drie jaren moet worden vervangen. Dat geeft, indien nodig, meer speling voor het 
geval geen nieuw lid meldt plaats te willen nemen in de kascommissie.  

 
4. Het bestuur wil het mogelijk maken in de toekomst de leden digitaal op te kunnen 

roepen, tevens is het praktisch de leden per e-mail over zaken te kunnen informeren. 
Reden waarom  wordt voorgesteld de mogelijkheid tot het digitaal corresponderen en 
oproepen van de leden voor de vergadering in de statuten op te nemen.  

 



 
3.  Beantwoorden vragen van de leden  
-  Is het wel nog mogelijk stukken per post te ontvangen? Joost legt uit dat wanneer een lid 

geen e-mailadres heeft, dit doorgegeven kan worden aan de vereniging. Alle 
correspondentie zal in dat geval gewoon per post worden gestuurd.  

- Waarom was deze tweede vergadering nodig? Joost legt uit dat de statuten eisen dat 
twee derde van het totale aantal leden bij de eerste vergadering aanwezig moest zijn 
teneinde een rechtsgeldig besluit aangaande de statuten te kunnen nemen. Die twee 
derde meerderheid is niet gehaald, reden waarom er niet rechtsgeldig gestemd kon 
worden.  In de statuten staat dat wanneer er een tweede vergadering moet worden 
gehouden de meerderheid van de aanwezige stemmen telt. 

- Wanneer er nu gestemd wordt, zijn er dan voldoende stemmen? Joost geeft aan dat dat 
het geval is. Op de vraag of deze procedure ook niet kan worden aangepast in de 
statuten  zodat tijdens de eerste vergadering al kan worden gestemd antwoord Joost dat  
dat helaas niet kan, omdat deze eisen voortvloeien uit de Wet.  

 
4. Stemming en uitslag 
 
Joost vraag of iedereen het eens is met de voorgestelde wijzigingen in de statuten. De 
vergadering gaat over tot stemming en er wordt geconstateerd dat iedereen voor de 
voorgestelde wijziging stemt.  Joost spreekt dit uit voor de vergadering.  
 
De aanwezige leden en het aanwezige bestuur machtigen Jan-Peter te handelen namens de 
vereniging ten aanzien van de voorgestelde statutenwijziging.  
 
5. Sluiting 

 
Joost dankt de aanwezige leden nogmaals voor hun komst en sluit de vergadering.  
 


