
Verslag Algemene Ledenvergadering WTC Amsterdam Business Club – 17 november 2020 

Betreft:  Notulen Algemene Ledenvergadering WTC Amsterdam Business Club 

Locatie:  ZOOM-meeting 
 

Datum:  17 november 2020, 15:30 uur 

Aanwezig: Godfried Schölvinck (GS), Jouke Baaima (JB), Nynke de Ruiter (NdR), 
Juliette Huyzer (JH), Chris van Hattum (CvH), Jean-Pierre Spierts (JPS), Maartje van 
Asten (MvA) 

Voorzitter:  Jouke Baaima (JB) 

Notulist:  Lisa Cobelens (LC) 

 

 

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

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 juli 2020 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ALV d.d. 13 juli 2020. De notulen worden 
goedgekeurd en vastgesteld.  

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

4. Voorstel wijziging statuten 
Officieel zou er op 23 juni 2020 een stemming plaats hebben moeten vinden ter goedkering van de 
wijziging van de statuten. Echter was hiervoor 75% aanwezigheid van de leden voor nodig (+ 2/3 
meerderheid die goedkeuring geeft). Dat was op dat moment van de ALV d.d. 23 juni 2020 niet 
haalbaar. Derhalve wordt er op de ALV van vandaag, d.d. 17 november 2020, een officiële stemronde 
gehouden. Voor deze stemronde is er geen minimum percentage aanwezige leden nodig. Wel zal er 
2/3 van de aanwezige leden vóór moeten stemmen om de wijziging van de statuten vast te kunnen 
stellen. 
 
JB 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: 
 
Godfried Schölvinck – Akkoord  
Jouke Baaima – Akkoord 
Nynke de Ruiter – Akkoord 
Juliette Huyzer – Akkoord 
Chris van Hattum – Akkoord 
Jean-Pierre Spierts – Akkoord 
Maartje van Asten – Akkoord 
 
Het voorstel is in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.  
 



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

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

 


