
Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 10 november 2000: 

Op 10 november j.l. werden de leden, door het interim bestuur, uitgenodigd om aanwezig te zijn op de 
buitengewone algemene Ledenvergadering. 

Het interim bestuur wilde tijdens deze vergadering kandidaten voor het nieuwe bestuur voor dragen en 
verkiesbaar stellen. Voorts had zij nog andere huishoudelijke zaken mee te delen. 

De opkomst voor deze vergadering was in verhouding tot eerdere Ledenvergaderingen zeker niet 
slecht te noemen. Er waren 41 leden aanwezig. Dit werd door het interim bestuur zeer gewaardeerd. 

Hieronder volgt in vogelvlucht een uiteenzetting van de besluiten die tijdens deze vergadering 
genomen zijn. Het volledige concept notulen is op te vragen bij het secretariaat, waarbij wij het gebruik 
van e-mail graag bij u willen aanbevelen. (r-en-r@hetnet.nl) 

Lijst van besluiten die op de BALV 10 november 2000 zijn genomen: 

1. Naar aanleiding van de door, het interim bestuur voorgestelde, discussie en het daaruit 
voortvloeiende voorstel: aanschaf van 150 informatie folders bij Drukkerij Jac. Van Hardeveld à 
fl.1054,00. 

2. Naar aanleiding van het voorstel tot aanschaf van jubileum baseball caps te behoeve van alle Grote 
Münsterlander bezitters en N.G.M.V.-leden die in het jubileum jaar deelgenomen hebben aan een 
activiteit van de vereniging en ook ereleden. 37 stemmen voor, geen stemmen tegen, 4 onthoudingen. 

3. Naar aanleiding van twee voorstellen tot het verzenden van brieven met gespecificeerde inhoud 
aan de volgende personen: mevrouw Saskia Mulder, de heren Rob Jansen en Wim Mein. 

Er is met 22 stemmen voor het voorstel waarbij de volgende inhoud in de brief verwerkt wordt 
gekozen: bedankt voor de inzet voor de vereniging - betreuren het lidmaatschap van onze vereniging 
hebben opgezegd - inmiddels een nieuw bestuur - doorstart maken op het fundament dat er ligt met 
een duidelijke positieve basis - hierbij is hun aanwezigheid welkom om deel te nemen aan verdere 
bouw in de toekomst en weer lid te worden van de vereniging. 

10 stemmen waren voor een ander voorstel, 9 stemmen onthielden zich. 

Naar aanleiding van het voorstel tot benoeming van de onderstaande leden als bestuurslid van de 
N.G.M.V. werd er bij ieder genoemd kandidaat een luidt en algemeen applaus gegeven waarmee blijk 
werd gegeven van het steunen van de kandidaten. 

De heer Wim Wellens, voorzitter 

De heer Roland van der Meulen, interim secretaris 

Mevrouw Annemarie Hilferink, penningmeester 

Mevrouw Judith Moritz, bestuurslid 

De heer Kees Merkes, bestuurslid 

De vergadering wordt afgesloten door de interim voorzitter de heer Kees Merkes, waarbij hij 
persoonlijk dank uitspreekt aan allen die met een actie, in welke vorm dan ook, hulp of steun gegeven 
hebben aan de interim periode en zodoende het interim bestuur en de vereniging hebben geholpen. 
 
 


