
Verslag bijzondere Algemene Ledenvergadering Neptunia 24, 8 oktober 2020 

1. Opening 
Peter van Leeningen (voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij 
geeft aan dat op de agenda eigenlijk maar één echt agendapunt vermeld staat, namelijk 
"wijziging statuten". In de vorige Algemene Ledenvergadering (ALV) waren er, zoals 
verwacht, te weinig leden aanwezig om de statuten in stemming te brengen. 
In deze ALV brengen wij de wijzigingen in de statuten in stemming. Als de aanwezige leden 
in deze vergadering hiermee akkoord gaan zal de notaris de wijzigingen voorleggen aan de 
KNZB. Als ook zij met deze wijzigingen akkoord gaan kan een notariële actie door het 
bestuur getekend worden waarna de statuten gewijzigd zijn. 
Peter geeft aan de wijzigingen in de statuten door te nemen, te bespreken en toe te 
lichten. Voor elke wijziging vraagt het bestuur een akkoord van de vergadering. 

2. Vaststellen agenda 
De agenda voor de vergadering wordt vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 
Richard Dijkstra (secretaris) geeft aan dat Simone van der Zwam en Rudi van der Veldt zich 
afgemeld hebben voor deze ALV. 
Ook van Klaas en Sytske Greidanus hebben wij een afmelding gehad. Zij hebben nog wel 
gereageerd op de statutenwijziging, artikel 12. Richard geeft aan dat wij dit meenemen bij 
de bespreking en het in stemming brengen van dit artikel. 

4. Wijzigingen statuten 
Peter geeft aan dat het bestuur het belangrijk vindt om de wijzigingen door te nemen en 
een akkoord te vragen aan de aanwezige leden. De wijzigingen zijn als volgt: 

• Boekjaar (Artikel 4) Nieuwe tekst: Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig 
juni. (Als gevolg hiervan ook aanvulling op Artikel 23). 

• Verplichtingen leden (Artikel 8 en 9): Aanpassingen gedaan in kader van wetgeving 
en tuchtrechtspraak zoals genoemd in nieuw artikel 9 a. 

• Tuchtrechtspraak Instituut Sportrechtspraak (Artikel 9a): Geheel nieuw artikel 
betreffende seksuele intimidatie, matchfixing of doping. 

• Contributie (Artikel 10) Aangepaste tekst: De Leden zijn gehouden tot het betalen 
aan de vereniging van een periodieke contributie, welke door de algemene 
ledenvergadering wordt vastgesteld. 

• Bestuur (Artikel 12): Wijziging van minimaal 5 naar minimaal 3 tot 5 seniorleden. 
• Vertegenwoordiging (Artikel 15.2) Tekst aangepast: De 

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de 
secretaris of de penningmeester, dan wel secretaris tezamen met de 
penningmeester. 

Met betrekking tot artikel 12: Klaas en Sytske Greidanus geven per mail een aanbeveling 
om te kiezen voor "3 of 5" bestuursleden en anders bij een even aantal bestuursleden de 
stem van de voorzitter de doorslag te laten geven bij het nemen van een besluit. De 
vergadering gaat akkoord dat bij een bestuursbezetting van vier (4) bestuursleden en een 
gelijk aantal stemmen de stem van de voorzitter de doorslag zal geven. 

Voor alle andere wijzigingen gaan de aanwezige leden unaniem akkoord met de 
wijzigingen. 

Peter geeft aan dat de wijziging m.b.t. artikel 12 wordt meegenomen in de 
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statutenwijziging, dat een statutenwijziging notarieel vastgelegd wordt en eerst nog om 
een akkoord van de KNZB vraagt. Pas daarna zijn de statuten gewijzigd. 

5. Rondvraag 
Vraag: Atze: In de statuten is de naam van Neptunia 24 zonder ` voor de 24. 
Antwoord: Het teken ` staat eigenlijk voor 19. Het bestuur vraagt de notaris de opmerking 
van Atze mee te nemen in de statutenwijziging. 

Vraag: Van een aantal wedstrijdzwemmers komt de vraag hoe de aanpassing van de 
contributie in hun situatie uitpakt. Wordt dit niet in stemming gebracht? 
Antwoord: In de ALV van 17 september 2020 is dit uitgelegd en in stemming gebracht, de 
leden zijn hiermee akkoord gegaan. Dit besluit staat vast, maar graag gaan wij direct na 
deze ALV met jullie hierover in gesprek, ook om dit aan jullie toe te lichten. 

6. Sluiting 
Peter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun inbreng en aanwezigheid! 

Vastgesteld door bestuur op: 28 oktober 2020 
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