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SAMENVATTEND VERSLAG VAN DE OP 17 MAART 2022 GEHOUDEN ALGEMENE 

LEDENVERGADERING VAN DE BUURTVERENIGING RIVIERENBUURT. 

Aanwezig: 11 leden.  

Voorzitter: Paul Monninkhof. 

Renée Blaauw, Gonda Blaauw en Arnold Mallee hebben zich afgemeld. 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De voorzitter vraagt of de leden vragen of opmerkingen hebben over de ingekomen brief van Gonda 

Blaauw. Die brief is doorgestuurd naar alle leden van de vereniging. Gonda heeft nog een 

aanvullende brief aan het bestuur gestuurd over deze kwestie. Ook Arnold Mallee heeft een brief aan 

het bestuur gestuurd, waarbij hij met name aandringt om de opmerkingen van Gonda van een 

weerwoord te voorzien.  

Ebel Glastra uit zijn onvrede over de gang van zaken met bettrekking tot de gewijzigde statuten. 

Volgens hem is de procedure op een aantal punten niet in overeenstemming met de geldende 

statuten. Hij onderschrijft de brief van Gonda. Het kan toch niet zo zijn dat deze vergadering een zo 

ingrijpend besluit kan nemen. Er zijn veel te weinig leden aanwezig. Hij heeft in het begin nog zo 

gewaarschuwd hier niet aan te beginnen. Hij is tegen de voorstellen. Uit zijn opmerkingen blijkt dat 

hij in algemene zin veel kritiek heeft op het bestuur en eveneens op de Buurtkrant. 

Het valt Gerrit van Voorthuizen op dat de toon van Ebel zo negatief is. Bovendien heeft Ebel geen 

enkele inbreng gehad toen de inhoud van de statuten behandeld werd. En dan nu zo afwijzend. 

Gerrit wijst erop dat het bestuur tal op diverse fronten actief is en opkomt voor de belangen van de 

buurt. Jammer dat Ebel dat kennelijk niet wil zien. 

De secretaris wijst erop dat het bestuur destijds heeft voorgesteld om de vereniging om te vormen 

tot een stichting. Dat voorstel is destijds door de ALV verworpen. Het bestuur heeft dat besluit 

overgenomen. Tijdens die vergadering kwam ter sprake dat de geldende statuten op verschillende 

punten niet meer actueel zijn. Bovendien is er nieuwe wetgeving gekomen die aanpassing van de 

statuten noodzakelijk maakt. Vandaar dat de geldende statuten door het bestuur zijn aangepast. Dat 

is wat er is gebeurd, niet meer en niet minder. Vanwaar de ophef? Wat betreft de gevolgde 

procedure: deze is volstrekt in overeenstemming met de geldende statuten. 

Het schrijven van Gonda wordt vervolgens voor kennisgeving aangenomen. 

3. De  gewijzigde statuten. 

In de ALV van 10 maart 2022 is geconstateerd dat er geen nieuwe amendementen zijn ingediend en 

dat er ook geen vragen meer waren over de voorgestelde statutenwijziging. Omdat het 

vergaderquorum toen niet aanwezig kon geen besluitvorming plaatsvinden. Daarom moest deze 2e 

ALV worden uitgeschreven. De leden zijn hierover  bij mailbericht van 14 maart 2022 geïnformeerd. 

De voorzitter brengt de gewijzigde statuten in stemming: 11 leden stemmen vóór en 1 lid stemt 

tegen. 

De voorzitter constateert dat de gewijzigde statuten hiermee met de statutair voorgeschreven 

gekwalificeerde meerderheid van stemmen zijn vastgesteld.  

Hierop verlaat Ebel Glastra de vergadering. 
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4. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering. Nu de statuten zijn aangepast kunnen we onze blik het beste op 

de toekomst richten. 

23 maart 2022. 

 

Het bestuur, 

Voorzitter, 

Secretaris, 

 


