AGENDA TWEEDE ALGEMENE LEDENVERGADERING DAVA,

welke wordt gehouden op
dinsdag 28 november 2017
aanvang 19.30 uur in de SOSA-Ruimte.

1. Opening

2. Voorstel tot wijziging van de statuten.
Naar aanleiding van onze aanvraag om de ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende
Instelling ) heeft de Belastingdienst ons doen weten dat de Belastingdienst akkoord
kan gaan met onze aanvraag mits wij één bepaling in de statuten ( artikel 19 lid 4 )
aanpassen. Uit de statuten van een ANBI moet namelijk duidelijk blijken dat bij
opheffing een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een ANBI met een
gelijksoortige doelstelling. Bijgaand voorstel, dat is opgesteld door het kantoor van
Spek & van den Beld Notariaat te Leusden, strekt daartoe. (Zie bijlage)
Het bestuur stelt voor te besluiten:
1.

2.

tot het wijzigen van artikel 19 lid 4 van de statuten van de vereniging (bestemming
liquidatiesaldo), conform het ontwerp opgesteld door het kantoor van Spek & Van
den Beld Notariaat te Leusden;
tot het aanwijzen/machtigen van:
a. ieder van de bestuurders; en
b. ieder van de medewerkers (thans en/of in de toekomst) verbonden aan het
kantoor van Spek & Van den Beld Notariaat te Leusden,
zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk, om de notariële akte van
statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen, de wijziging van de statuten
in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, en voorts om
ter zake van het vorenstaande al datgene te verrichten wat de gevolmachtigde(n)
nuttig en/of nodig mocht(en) achten, alles met de macht van substitutie.

3. Rondvraag

4. Sluiting

Opgemerkt zij, dat ingevolge artikel 14 lid 2 onder b ieder stemgerechtigd lid bevoegd is zijn
stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, echter
met de beperking, dat niemand als gemachtigde voor meer dan één ander lid kan optreden.
Ook zij opgemerkt, dat het voorstel tot de statutenwijziging tot na afloop van 28 november
a.s. tevens ter inzage ligt bij de secretaris, Jan van Arkelweg 28 te Achterveld.

