Notulen jaarvergadering Emster Belang 24 maart 2015 in de Hezebrink
Afwezig met kennisgeving: de heren Henk Boeve en Freek Vos en de heer en mevrouw Zweers
1. Welkom
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en is blij met de opkomst.
Hij vraagt om medewerking om een strak tijdschema aan te kunnen houden teneinde de Dorpsavond,
na afloop van deze ledenvergadering, op tijd aan te kunnen vangen.
2. Notulen jaarvergadering 25 maart 2014
De notulen worden vastgesteld na aanpassing van het tekstdeel “De vergadering heeft ingestemd met
het voorstel van het bestuur om met een voorstel te komen hoe een en ander te formaliseren” bij
agendapunt 6 bestuurssamenstelling.
3. Jaarverslag 2014
Vastgesteld zonder aanvullingen.
4. Financieel verslag 2014 Emster Belang en Steunpunt Emst 2013 en 2014
De penningmeester licht de kosten en baten 2014 van het Emster Belang toe. Het ledenaantal
vertoont in licht dalende tendens (afname van ca 10 leden per jaar) voornamelijk door het wegvallen
van ouderen (overlijden of vertrek uit Emst) en het wegblijven van voldoende aanwas van nieuwe
(jonge) leden. Werving in Gelders Kwartier heeft maar 2 nieuwe leden opgeleverd.
Het jaar 2014 is afgesloten met een positief saldo van 736,47 euro.
De financiele verslagen van de Stichting Steunpunt Emst over 2013 en 2014 lagen tijdens de
vergadering voor een ieder ter inzage.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
Heleen Koop en Monique Beumer hebben de kas gecontroleerd. De financiële administratie was
overzichtelijk: er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Het bestuur wordt décharge verleend
voor het gevoerde beleid.
Monique Beumer is aftredend en wordt door de voorzitter bedankt voor haar inzet. Doordat Paul
Gensen is weggevallen moeten er nu 2 nieuwe leden voor de kascommissie benoemd worden. De
heren Gerrit de Groot en Henk van Kessel stellen zich beschikbaar. De kascommissie voor volgend
jaar wordt daarmee gevormd door Heleen Koop, Gerrit de Groot en Henk van Kessel..
6. Voorstel tot statuutwijziging.
De voorzitter licht toe dat het bestuur zich heeft beraden hoe een verruiming van artikel 10
“bestuursleden moeten woonachtig zijn in Emst” kan worden vormgegeven op een zodanige wijze dat
het zich tot incidentele situaties beperkt en dat de uiteindelijke besluitvorming hierover bij de
ledenvergadering blijft. Dit heeft n overleg met het Notariaat Ridderhof geleid tot een voorstel tot
statuutwijziging. Een wijziging van de statuten vereist een speciale procedure: In een advertentie in

Vaassens Weekblad is een maand voor de ledenvergadering aangekondigd dat het bestuur een
voorstel voor wijziging van de statuten ter stemming in wil brengen. Naast die advertentie is dit ook in
de Nieuwsbrief van Emster Belang (huis-aan-huis verspreid) en op de website aangekondigd. Vanaf
een week voor de ledenvergadering heeft de concepttekst van de acte voor een ieder ter inzage
gelegen in De Hezebrink.
Voor deze statuutswijziging is een tweederde meerderheid bij stemming vereist. Stemgerechtigd is
één meerderjarige vertegenwoordiger per lidmaatschap (dit is vaak een gezin).
Daarna worden de huidige en nieuwe teksten van artikel 10 en 13 naast elkaar geprojecteerd en
voorgelezen. De betekenis ervan wordt nader toegelicht..
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat uit de concept-acte niet duidelijk is hoe het bestuur van
E.B. besluit om een bestuurslid dat zich buiten Emst vestigt, ruimte te geven de zittingtermijn af te
ronden c.q. voor te dragen aan de ledenvergadering voor herverkiezing. Voorgesteld wordt om hiertoe
in artikel 10 een passage toe te voegen dat dit bij gewone meerderheid van stemmen gebeurt en dat
bij het staken van de stemming de stem van de voorzitter tweemaal wordt geteld. De
ledenvergadering stemt in met dit voorstel.
Uit de discussie in de vergadering wordt duidelijk dat er verschil in opvatting bestaat tussen de tweede
zin van artikel 10 en de derde + vierde zin. De heer Johan Koop stelt daarom voor om afzonderlijk
over de derde + vierde zin van artikel 10 te laten stemmen. De ledenvergadering stemt daar mee in.
Ook wordt gevraagd of het bestuur nog andere opties heeft onderzocht, zoals actieve werving van
een nieuwe secretaris of het toepassen van een huishoudelijk reglement. Het bestuur heeft een aantal
mensen actief gepolst. Daarnaast was de vacature (en het dillemma) al een heel jaar bekend. Daarop
zijn geen kandidaatstellingen naar voren gekomen. De notaris adviseerde een statuutwijziging boven
de opname in een huishoudelijk reglement.
Er volgen 2 stemronden:
De eerste heeft betrekking op het voorstel tot statuutwijziging met uitzondering van artikel 10, derde &
vierde zin. Dit voorstel wordt ter stemming gebracht. Er zijn geen tegenstemmers en 2 onthoudingen
van stemming. De overige stemgerechtigde leden stemmen voor het voorstel. De voorzitter
concludeert dat dit gedeelte van de statuutwijziging met ruime tweederde meerderheid is
aangenomen.
De tweede stemronde betreft louter die over artikel 10 derde & vierde zin “Het bestuurslid dat Emst
heeft verlaten gedurende zijn zittingsperiode kan zich na afloop van de lopende zittingstermijn
herkiesbaar stellen. De overige bestuursleden kunnen aan de algemene ledenvergadering voorstellen
te besluiten tot goedkeuring van verlenging van de zittingstermijn. In de algemene ledenvergadering
kan goedkeuring worden verleend aan de verlenging van de zittingstermijn”. Dit voorstel wordt ter
stemming gebracht. Er zijn 8 tegenstemmers, 2 stemonthoudingen en 22 voorstemmers. De voorzitter
concludeert dat een tweederde meerderheid van stemmen voor het voorstel is en dat daarmee ook dit
onderdeel van de concept-acte is aangenomen.
De voorzitter sluit dit agendapunt af door samen te vatten dat het voorstel voor wijziging van de
statuten in z’n geheel via de vereiste tweederde meerderheid van stemmen is aangenomen, onder
aanvulling dat de eerder genoemde passage over besluitvorming binnen het bestuur zal worden
toegevoegd. De concept-notulen met daarin de stemmingsuitslag zullen z.s.m. op de website worden
geplaatst. Een vertegenwoordiging van het bestuur zal na overhandiging van de notulen de acte laten
passeren bij Notariaat Ridderhof.
N.B. volgens informatie bij de notaris: onthoudingen tellen niet mee bij het bepalen van de uitslag.

7. Bestuurssamenstelling
Aftredend zijn Wilbert Stegeman, Freek Vos en Dorothee Gorter.
Wilbert Stegeman is niet herkiesbaar. Freek Vos heeft zich wel herkiesbaar gesteld, Dorothee Gorter
wordt door het bestuur voorgedragen voor herbenoeming conform de gewijzigde statuten. Gert
Pannekoek is kandidaat voor het invullen van de opengevallen bestuursplaats. Andere of
tegenkandidaten hebben zich niet gemeld.
 De vergadering stemt bij acclamatie in met de herbenoeming van Freek Vos.



De vergadering gaat na stemming accoord met de herbenoeming van Dorothee Gorter. Er is 1
tegenstem uitgebracht..
 Gert Pannekoek wordt bij acclamatie benoemd tot bestuurslid.
Volgend jaar is Harm de Graaf aftredend en heeft tijdig aangegeven niet herkiesbaar te zijn. De
voorzitter doet een oproep voor kandidaten voor zijn plek. Het gaat daarbij niet specifiek over de
functie van penningmeester. De functies worden naderhand binnen het bestuur verdeeld.
Afscheid wordt genomen van Wilbert Stegeman. Hij wordt bedankt voor zijn constructieve bijdrage in
het bestuur en de vele werkzaamheden,die hij de afgelopen 10 jaar heeft verricht voor het Emster
Belang, zoals het vice-voorzitterschap, de ledenadministratie, de website en het aandachtsveld
Verkeer en Veiligheid. Hij krijgt een sculptuur en een bos bloemen aangeboden.
8. Wensen en knelpunten
De heer J.O. Jansen roert de problematiek van de glasvezelkabel in het buitengebied aan. In
Schaveren is een werkgroep samengesteld. Het bestuur van het Emster Belang ondersteunt dit
initiatief van harte.
De heer Buers vraagt zich af of de 2/3 meerderheid van stemmen daadwerkelijk gehaald is; moeten
de onthoudingen niet meegerekend worden bij de geldig uitgebrachte stemmen? De voorzitter meent
dat dit niet het geval is.
Naschrift: Het bestuur zal deze vraag voorleggen aan de notaris. Overigens doet dat geen afbreuk
aan de uitkomst van de stemming. Als de onthoudingen niet worden meegeteld zijn 30 geldige
stemmen uitgebracht, waarvan 22 voor. Dit is ruim 73 %. Worden de onthoudingen wel meegeteld dan
zijn 32 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 22 voor het voorstel. Dit is 69 %. In beide gevallen
meer dan de vereiste tweederde (= 67 %) meerderheid. .
9. Sluiting
De voorzitter dank de aanwezigen voor hun komst en voor hun inbreng in de constructieve discussies.
Na de pauze zal de dorpsavond van start gaan waarvoor alle inwoners van Emst zijn uitgenodigd.

