Algemene Leden Vergadering - De Schans Uden – 8 mei 2018
Voorzitter: De heer R. Langius
Notulist: Mevrouw I. Kotlaba-Ruijs
Aanwezig: 69 leden
De voorzitter opent de vergadering verlaat i.v.m. het het tellen van de volmachten.
Agendapunt 1: Vaststelling verslag vorige ALV
De voorzitter verzoekt tot goedkeuring van het verslag van de vorige ALV.
De heer A. Mertens, geeft aan dat het verslag incompleet is. Het voorstel is om het verslag terug te
geven aan het bestuur en te complementeren en ter vaststelling tijdens de volgende vergadering
opnieuw ter sprake te laten komen.
De heer J. Van de Rijt: Het gevolg hiervan is dat hierdoor de begroting niet is goedgekeurd en
hierdoor kan er geen geld uitgegeven worden. Het verslag is niet goedgekeurd, wat betekent dat de
begroting daarmee niet bekrachtigd wordt. Mevrouw M. Philipsen geeft hierop aan dat dit juridisch
niet juist is. Het verslag geeft weer wat er in de vergadering besproken is, maar dat wil niet zeggen
dat de begroting niet goed is gekeurd. De heer A. Mertens is het met mevrouw Philpsen eens.
De heer G. van Lanen geeft een aanvulling hierop, dat het gebruikelijk is dat mensen soms lange
brieven voorlezen en verhalen houden, maar als de strekking of melding hiervan in de notulen
dienen te staan voldoet. Dat betekent niet dat de het gehele verslag opnieuw gemaakt dient te
worden.
De begroting is ter goedkeuring aangenomen en het verslag komt van de vorige ALV is hierbij
ingetrokken. De voorzitter gaat hiermee akkoord.
Agendapunt 2: Verkiezing nieuwe bestuursleden
. Er hebben zich vijf leden aangemeld:
-

De heer Arno Mertens
De heer René Poll
De heer Erik Faber
De heer Tjeerd Terpstra
Mevrouw Janneke Schepens.

De voorzitter geeft aan dat er problemen zijn opgetreden met de aanmelding van de nieuwe
bestuursleden.
- Mevrouw J. Schepens is niet het juiste aantal maanden lid volgens de statuten.
- De heer A. Mertens heeft niet voldoende (rechtsgeldige) stemmen.
De heer A. Mertens, wil de voorzitter herinneren dat in het verleden mensen tot het bestuur toe zijn
getreden, welke ook niet 12 maanden aaneengesloten lid waren. De statuten geven niet aan dat het
een aaneengesloten periode moet zijn.

De heer J. Van de Rijt: De statuten geven aan: ,, Doch mits het aldus te benoemen lid gedurende een
periode van ten minste 12 maanden voorafgaand aan de benoeming, lid is”. Het nieuwe bestuurslid
dient dus 12 maanden aaneengesloten lid te zijn.
De voorzitter neemt , vanwege de verhitte discussie, het woord tot zich. De voorzitter geeft aan dat
er met een aantal leden vergaderd is over deze ALV, om zo snel mogelijk de Schans weer open te
krijgen. De voorzitter geeft hierbij aan dat hij terug zal treden, zodra dit afgewikkeld is.
De heer R. Pol: vijf kandidaten hebben zich aangemeld, twee personen voldoen niet.
De heer A. Mertens heeft twee handtekeningen van mensen die geen lid zijn van de Schans.
De lidmaatschappen van de heer M. Maas en de heer G-J van Kapel zijn niet betaald.
Er is door de heer Pol een lijst ontvangen van de heer W. Vorstenbosch, vanuit het lidmaatsysteem,
hieruit blijkt dat er diverse betalingen met passen gedaan zijn. Het is het lid niet te wijten dat deze
betalingen niet verwerkt zijn.
De heer J. Van de Rijt en S. Van Hulst geven aan dat het ten strengste verboden is om vanuit de pas
de contributie te betalen. Als de fiscalist daarachter komt, is er een groot probleem. De heren geven
aan dat de heer van de Pol onbetrouwbaar aan het worden is. Gisteren, tijdens een vooroverleg om
de Schans te redden, is hierover gesproken. Dit alles is toen niet ter sprake gekomen en dit had dan
ook voorkomen kunnen worden op de ALV.
De heer A. Mertens verzoekt de voorzitter om leden uit de zaal te verwijderen, wanneer deze andere
persoonlijk aanvallen. De voorzitter geeft aan dat dit niet de bedoeling is en knikt voor akkoord.
De penningmeester geeft aan dat hij al weken vraagt om het tegoed op pas, om zo de jaarrekening af
te ronden. Dit is tot heden nog niet duidelijk. Eerst dient de schuldpositie duidelijk te zijn en dient er
duidelijkheid te komen over de afboekingen. Afboekingen kunnen niet komen door een
tekortkoming in het systeem, zoals de heer Pol aangeeft.
Een lid verzoekt om de contributie nu direct af te rekenen.
Voorzitter: De vraag is hoe kunnen wij de Schans nu weer open krijgen, dan kunnen wij de kandidaat
bestuursleden erbij betrekken. Het is echter wel de bedoeling om ons aan de statuten te houden. De
voorzitter plaatst het verzoek om een ander/aanvullend agendapunt in te brengen; dit is een
alternatief plan om de Schans open te krijgen.
Mevrouw C. van de Langenberg geeft een samenvatting van wat er tot op heden is besproken en
geeft aan dat ze geen probleem heeft met de kandidaat bestuursleden en dat deze van haar
doorgang mogen krijgen. Verder dient de voorzitter ervoor te zorgen dat de mensen de schouders
eronder gaan zetten.
De heer van de Rijt wil graag weten waarom deze leden, welke de schouders eronder moeten zetten,
niet hebben gereageerd op de uitnodiging van 14 maart jl.
Mevrouw K. Groothuizen is al een tijd lid en geeft aan dat ze zou voldoen aan de 12 maanden regel,
maar ze is niet bekend met veel leden. Ze heeft zich niet aangemeld, omdat ze verwachtte nooit 15
stemmen te ontvangen. Ze reageert op mevrouw C. van de Langenberg; ,, Het kan niet zo zijn dat de

niet de potentiele bestuursleden nu toch gekozen worden”, omdat ze zelf dan ook toe zou mogen
treden, net als de kandidaat bestuursleden, welke niet aan de voorwaarden voldoen.
Voorzitter: De voorzitter onderbreekt de discussie. Hij geeft aan dat mevrouw J. Schepens hem een
mail heeft gestuurd over het feit dat haar lidmaatschap een discutabel punt zou zijn vanavond. De
voorzitter heeft een advocaat geraadpleegd en deze heeft aangegeven dat de statuten aangeven dat
lidmaatschap een aaneensluitende periode dient te zijn. Gezien de situatie zijn de statuten leidend.
De statuten zijn om dit soort situaties te leiden.
De voorzitter geeft aan een nieuwe ALV uit te zetten en wil de vergadering schorsen. Mevrouw M.
Philipsen geeft aan dat de schorsing van de vergadering niet door de voorzitter bepaald mag worden,
maar door de leden. Mevrouw C. van de Langenberg haakt hier fel op in.
De heer B. Maas, roept de leden tot de orde en geeft aan dat alle leden het beste met de Schans voor
hebben, echter vind hij het persoonlijk onacceptabel om een voorzitter te schofferen. De voorzitter
leidt de vergadering. De heer Maas verzoekt tot ophouden met moddergooien en mede-leden in
diskrediet brengen.
- 20 minuten schorsing van de vergadering –
De voorzitter heropent de vergadering en geeft aan een voorstel te willen bespreken.
- Commotie in de zaal, dit voldoet niet aan de statuten De heer A. Mertens geeft aan dat het uitzetten van een nieuwe vergadering een optie is, om zo meer
potentiele bestuursleden te werven. Echter dient wijziging van de agenda 72 uur van te voren
aangevraagd te worden.
De voorzitter geeft aan dat hij het opgestelde reserve-plan samen met een 14tal leden, heeft voorbesproken om dit te presenteren tijdens deze ALV en bij positieve beoordeling van de ALV dit te
gebruiken om door te starten. Indien dit niet geaccepteerd wordt tijdens deze ALV, dan zal mogelijk
de vergadering gesloten worden en er een nieuwe ALV uitgeschreven worden.
De heer J. Van de Rijt verzoekt de leden te luisteren naar een toekomstgericht plan, om de vereniging
vlot te trekken en weer op gang te krijgen en te zorgen voor een goede onderlinge verhouding. Dan
kan eenieder nog zeggen wij doen het niet. De heer van de Rijt plaatst nogmaals het verzoek tot
luisteren
Er komt geen overeenstemming vanuit de zaal en de commotie blijft aan. De heer J. Van de Rijt stelt
een voorstel van orde voor aan de voorzitter en adviseert hem de vergadering te staken, om het
alternatieve plan buiten de vergadering te kunnen bespreken.
De voorzitter sluit de vergadering.

