
Agenda ALV - 16 november 2016 - AV Parthenon 

Tijd:  20.00 uur 

Plaats: kantine AV Parthenon 

1.  Opening 
2.  Registratie van leden  
3.  Inleiding tot de stemming 
 
Gevraagd besluit: 
In te stemmen met de integrale inhoud van het fusiebesluitdocument. 
Dat betekent in te stemmen met: 

 nieuwe statuten van de fusievereniging (zie fusiebesluitdocument op de website); 

 de verdere inhoud van het fusiebesluitdocument inclusief bijlagen;  

 de ontbinding van AV Parthenon en overgang in één nieuwe fusievereniging met gewijzigde 
statuten. De overgang naar de nieuwe vereniging is een overgang zonder bezwaar waarmee het 
lidmaatschap van AV Parthenon automatisch overgaat naar de nieuwe fusievereniging met de 
nieuwe statuten/voorwaarden. 

 
NB 
Een besluit tot ontbinding wordt bij Parthenon genomen met tenminste twee derde van het aantal 
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
 
Na ontbreken van het quorum op de Algemene Ledenvergadering van 2 november jl. wordt op de 
16e november a.s. een besluit tot juridische fusie en daarmee ontbinding genomen met dan 
tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 
 
4.  Pauze 
5.  Resultaat van de stemming 
6.  Vaststellen van de notulen van deze algemene ledenvergadering 
Ondertekening van de notulen door alle bestuursleden. 
 
7.  Sluiting  
 

Toelichting 
 

 Na instemming door zowel de Algemene Ledenvergadering van Parthenon als die van Hercules 
wordt op donderdag 17 november 2016 de voorgenomen fusie in een landelijk dagblad 
gepubliceerd (i.v.m. melding en 4 weken ter inzagelegging). Tevens worden de fusiestukken bij 
de Kamer van Koophandel gedeponeerd. 

 Over het stemmen in de ALV van 16 november a.s het volgende: 

 Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. 

 Ieder lid heeft één stem. 

 Leden t/m 15 jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Zijn wettelijke 

vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht uit te oefenen. 

 Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht uitoefenen. 

Zie verder voorbeeld machtiging hieronder. 

 



 

Voorbeeld machtiging: 

 

Volmacht 

 

Hierbij geeft ondergetekende: 

Naam: ……………………………………………………………. 

adres: ………………………………………………………….... 

woonplaats: ………………………………………………..… 

Lid van A.V. Parthenon te Dordrecht 

Last en volmacht aan: 

Naam: …………………………………………………..………. 

adres: ……………………………………………………...……. 

woonplaats: ……………………………….………..….…... 

Om voor en namens hem/haar de op 16 november 2016  te houden Algemene Ledenvergadering 
van de A.V. Parthenon te Dordrecht bij te wonen en om voor en namens hem/haar te stemmen en 
mee te werken aan het nemen van besluiten en verder al datgene te doen en na te laten wat de 
gemachtigde in het belang van de volmachtgever gunstig en nodig acht. 

 

 

Dordrecht,  …………………………………………………..…(datum) 

Handtekening volmachtgever:  

 


