
Verslag Algemene Ledenvergadering WTC Amsterdam Business Club – 13 juli 2020 

Betreft:  Notulen Algemene Ledenvergadering WTC Amsterdam Business Club 

Locatie:  ZOOM-meeting 
 

Datum:  13 juli 2020, 17:00 uur 

Aanwezig: Godfried Schölvinck (GS), Daan Hoogeboom (DH), Juliette Huyzer (JH), Erik 
Maitimo (EM), Paolo Conte (PC) 

Voorzitter:  Godfried Schölvinck (GS) 

Notulist:  Lisa Cobelens (LC) 

 

 

1. Opening en agenda 
GS opent de vergadering en neemt de agenda door. GS vraagt of er aanvullingen zijn op de agenda 
Die zijn er niet. 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2020 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV d.d. 23 juli 2020. De notulen worden 
goedgekeurd en vastgesteld.  

3. Mededelingen 
GS meldt dat het eerstvolgende event wordt vastgesteld op vrijdag 25 september 2020. Dit 
evenement zal een Golftoernooi betreffen. Op 5 november 2020 is het voornemen een event te 
organiseren dat in het teken zal staan van de Amerikaanse verkiezingen. Wellicht dat dit event in de 
RAI Amsterdam gehouden zal worden. Beide evenementen zijn goed te organiseren, rekening 
houdend met de 1,5 meter afstand regel i.v.m. COVID-19.  
Op 7 januari 2021 staat het New Year event op de agenda. GS vraagt alle aanwezige leden na te 
denken over een eventueel geschikte spreker die een economische vooruitblik kan presenteren voor 
het aankomende jaar.   

4. Voorstel wijziging statuten 
GS legt uit wat de reden is voor het wijzigen van de statuten. De achterliggende gedachten is om ze 
up-to-date te houden en iets makkelijker toepasbaar te maken, zodat dit iets meer ruimte geeft in 
het dagelijks gebruik.  

Tijdens de (voorgaande) ALV van 23 juni 2020 is gevraagd om het voorstel van de wijzigingen van de 
statuten goed te keuren. De benodigde 75% van de leden was echter niet aanwezig. Daarom zijn de 
leden binnen vier weken opgeroepen voor een nieuwe ALV. Dat is deze vergadering en nu kan er wel 
gestemd worden, ongeacht het aantal aanwezigen.  

Het voorstel wijziging statuten is volgens GS reeds voorgelegd aan het bestuur van de WTC 
Amsterdam Business Club. Deze waren allen akkoord. Sandra Heijmans (Dir. CBRE B.V. – Property 
Management) merkt nog op dat zij het belangrijk vindt dat het grootste deel van de leden van het 
bestuur afkomstig zijn uit de huurders van WTC Amsterdam. Verder is zij akkoord met de wijziging 
van de statuten. 

 
GS vraagt aan de aanwezige leden of er nog vragen of bezwaren zijn omtrent de wijziging in de 
statuten. Die zijn er niet. De vergadering wordt gevraagd de voorgestelde statutenwijzigingen aan te 
nemen. Het voorstel wordt in stemming gebracht. Alle aanwezige leden en de leden die schriftelijk 



advies hebben uitgebracht stemmen voor akkoord. Het voorstel tot wijzigen van de statuten is 
unaniem aangenomen.  

 

5. Rondvraag 
GS vraagt de aanwezige leden of er nog vragen of opmerkingen zijn betreft deze ALV. Er zijn verder 
geen vragen of opmerkingen 
 

6. Sluiting 
GS dankt alle aanwezige leden voor hun komst en sluit de vergadering. 

 


