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Aan : Leden Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. 

Van : Secretaris D-W 

Inzake : Algemene Ledenvergadering 

Datum : 10 november 2020 

Aanvang : 10.00 uur 

Locatie : Via mailuitwisseling / elektronisch vergaderen 

 

1. Opening 
a. De voorzitter opent om 10.00 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöpera-

tieve Vereniging Dieren-West u.a. (hierna te noemen: D-W).  
b. In verband met de CoviD-19 maatregelen is de ALV via e-mailuitwisseling gehouden. Het 

bestuur heeft de vergadering fysiek of langs elektronische weg bijgewoond. 
c. Op 31 oktober 2020 waren 7 bewoners van Dieren-West lid van de coöperatieve vereni-

ging. 
d. De uitnodiging voor de vergadering is op 31 oktober 2020 via een e-mail aan de leden ge-

zonden. 
e. De uitnodiging bevatte, naast een toelichting op de gang van zaken in verband met de 

CoviD-19 maatregelen, tevens de agenda met bijlagen voor de vergadering. 
f. De leden is mogelijkheid geboden om tot 9 november 2020 via een e-mail te reageren op 

de voorgestelde wijze van vergaderen, de agenda en de inhoud van de stukken. 
Geen van de leden heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  

g. De voorzitter concludeert daarom dat de agenda ongewijzigd kan worden vastgesteld. 
 

2. Vaststellen Huishoudelijk Reglement en Toelichting op dit reglement en de Statuten. 
De voorzitter stelt vast dat geen bezwaren tegen de concepten zijn ingebracht en dat beide 
documenten derhalve zijn vastgesteld. 
De definitieve versie van de stukken zal worden gepubliceerd op de website.  
 

3. Beleidsplan 2021. 
De voorzitter stelt vast dat geen bezwaren tegen of aanvullingen op het conceptbeleidsplan 
2021 zijn ingebracht. Het plan is daarmee aanvaard.  
 

4. Begroting 2021. 
De voorzitter stelt vast dat geen bezwaren tegen de conceptbegroting zijn geuit. De begro-
ting 2021 is daarmee vastgesteld.  

 

5. Contributie 2021 als bedoeld in artikel 12 van de Statuten. 
De leden hebben geen bezwaar tegen het voorstel van het bestuur om, gegeven het voorde-

lig saldo van de Begroting 2021, de contributie voor het lidmaatschap van D-W voor 2021 

vast te stellen op € 0,00.  

De contributie voor 2021 wordt daarom vastgesteld op € 0,00.  

 

6. Verdeling bestuursfuncties als bedoeld in artikelen 13, lid 1 en 13, lid 8 van de Statu-
ten en uitbreiding bestuur. 
a. Het bestuur heeft de taken als volgt verdeeld: 

• Frans Reynders – voorzitter; 

• Petra Boender – secretaris / penningmeester; 

• Henk de Zwart – lid. 
b. Het bestuur zal activiteiten ontplooien gericht op uitbreiden van het bestuur met als doel 

het bereiken van een bredere vertegenwoordiging van de wijkbewoners.  
De leden hebben geen opmerkingen of aanvullingen in relatie tot dit agendapunt naar voren 
gebracht. 

 
7. Vergoeding bestuur als bedoeld in artikel 13, lid 4 van de Statuten. 

Het bestuur zal in 2021 geen aanspraak maken op een vergoeding. 
Dit voorstel is door de leden voor kennisgeving aangenomen.  
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8. Door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen bestuursbesluiten als bedoeld in 
artikel 17, leden 5 en 6 van de Statuten. 
In de aanloopfase van de coöperatieve vereniging zijn geen bestuursbesluiten genomen of 
voornemens aanwezig die de toestemming van de Algemene Ledenvergadering vereisen.  
De leden stemmen in met deze constatering. 

 
9. Rondvraag. 

De voorzitter stelt voor om op de website duidelijk te vermelden dat het lidmaatschap in 
2021 € 0,00 bedraagt. 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 10.15 uur de via e-mails / fysiek of elektronisch gehouden vergadering. 

 
 
Vastgesteld op .. …..  2021 
 
De voorzitter      De secretaris 
 
 
 
w.g. Frans Reynders     w.g. Petra Boender 
 

 Besluitenlijst ALV 

Nr Datum Wat Afdoening 

1.  10-11-20 Plaatsen vastgestelde Huishoudelijk Reglement en Toelichting op de 
website. 

Geplaatst 

2.  10-11-20 Activiteiten voor verbreding draagvlak in de wijk via uitbreiding bestuur.  

3.  10-11-2 Publiceren kosten lidmaatschap 2021 op website. Vermeld 

 
 
 

 


