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Overleg: Algemene Ledenvergadering 

Aanwezig: Zie presentielijst 

Afwezig: - 

Locatie: online 

Datum: donderdag 24 november 2022 

 

 
1. Welkom  

De heer Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, heet 
iedereen welkom. De aanwezige bestuursleden mevrouw Denise Go-Feij, de 
heer Arjan de Kok en Robert Boeder stellen zich voor. De heer Hans Demoed is 
afwezig vanwege privé omstandigheden. De heer Gerard Sturkenboom is 
afwezig vanwege zijn taak als examinator van De Hollandsche Molen. Ook 
mevrouw Janny Zwerver kon niet aanwezig zijn. 

 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Enkele leden hebben per mail laten weten vanavond niet aanwezig te kunnen 
zijn en dat ze instemmen met de fusie en statutenwijziging. De heer Frits David 
Zeiler had nog enkele vragen welke naar tevredenheid beantwoord zijn. De 
voorzitter zegt dat er verder geen mededelingen of ingekomen stukken zijn. 
 

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 september 2022 

Tekstueel, bij punt 3. Het woord ‘vandaag’ kan weg. Het is dubbel op. 
De leden gaan met de gemaakte opmerkingen akkoord met de notulen 

 
 
4. Bespreking documenten behorende bij Raad van Toezicht model 

Bij 4a. Geen opmerkingen.  
Bij 4b. Geen opmerkingen. 
Bij 4c. De heer Jan Booden adviseert naast een rooster van aftreden een 
rooster van aanvulling te maken, dan kunnen mensen meelopen en vervolgens 
ingewerkt zich beschikbaar stellen. Bestuurslid mevrouw Denise Go-Feij vindt 
het een goed idee en zal de suggestie meenemen. De heer Bart Slooten vult 
aan dat aanvullende leden uiteraard geen stemrecht hebben. 
 
Mevrouw Marjon Verkleij vraagt of het handig of noodzakelijk is om een 
maximum RvT leden op te nemen. Mevrouw Denise Go-Feij zegt dat dit niet 
verplicht is. Nu borgt de RvT dit in de beschrijving van de profielen. 
 
De heer Maks van Middelkoop vraagt of de financiële commissie blijft bestaan 
naast de audit commissie. Mevrouw Denise Go-Feij zegt dat er zowel een 
financiële commissie en auditcommissie zijn. De financiële commissie wordt 
aangesteld door de Algemene Ledenvergadering en adviseert de ALV om wel of 
niet decharge aan de (directeur-)bestuurder te verlenen. De audit commissie zijn 
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RvT leden die extra aandacht geven aan de financiële zaken van de vereniging 
namens de andere RvT leden. 
De heer Bart Slooten pleit voor een Nederlandse naam voor audit commissie. 
 
Bij 4d. De heer Jan Booden raadt aan om ook de audit commissie en 
renumeratie commissie toe te voegen aan het schema. 
 

 
5. Goedkeuring fusie met FAOM 

Mevrouw Nicole Bakker geeft een toelichting. Er zijn geen bezwaren van 
mogelijke schuldeisers gekomen zodat de ‘verklaring van non verzet’ is 
afgegeven. De weg is nu vrij voor besluitvorming in de Algemene 
Ledenvergadering van vereniging De Hollandsche Molen en vereniging FAOM. 
 
De aanwezige leden gaan akkoord met de fusie met FAOM. Echter is niet het 
statutair verplichte aantal leden aanwezig.  

  
In artikel 18 van de huidige statuten staat: ‘Tot wijziging van de statuten of tot 
ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten op voorstel van het 
Bestuur in een Algemene Vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal  
stemgerechtigde leden aanwezig is en met ten minste twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen.’ 
 
De Hollandsche Molen heeft momenteel 3.132 leden. Het is duidelijk dat in deze 
ALV niet de helft van het aantal leden aanwezig is. Daarom zal er een nieuwe 
ALV uitgeschreven worden om alsnog de goedkeuring tot fusie met FAOM te 
verkrijgen.  
 
Het bestuur kondigt aan dat de volgende besluitvormende ALV zal plaats vinden 
op vrijdag avond 23 december 2022, om 20:00 uur, eveneens online. 
 
Dan kan statutair, ongeacht het aantal aanwezige leden, een goedkeuring van 
het voorstel genomen worden als ten minste de helft van de geldig uitgebrachte 
stemmen voor zijn. 

 
 
6. Goedkeuring nieuwe statuten 
 

Mevrouw Marjon Verkleij heeft enkele vragen. Er is nu een eenkoppig bestuur. 
Onder welke omstandigheden kan er voor een tweekoppig bestuur gekozen 
worden? Zijn daar voorwaarden voor? Zo ja, komen deze dan in het 
huishoudelijk reglement? 

 
Mevrouw Denise Go-Feij zegt dat de voorkeur naar een eenkoppig bestuur 
uitgaat. Er zijn nu geen voorwaarden geformuleerd om over te gaan naar een 
tweekoppig bestuur. Het is te voorbarig om het op te nemen in het huishoudelijk 
reglement. Hoe dan ook beslist de ALV over het aantal bestuursleden. 
De heer Bart Slooten vraagt of de ALV ook het initiatief kan nemen om een 
extra bestuurder aan te stellen. Dat kan volgens de huidige statuten. 
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Mevrouw Marjon Verkleij vraagt: Kunt u onderstaande regel uit art 8  toelichten 
art. 8.2 ‘De leden van het Bestuur worden uit de gewone leden door de 
Algemene Vergadering benoemd’.  
In de nieuwe situatie wordt het bestuur gevormd door de directeur bestuurder. 
Deze regel zou je kunnen interpreteren dat de directeur bestuurder een lid van 
de ALV is. Het lijkt me dat er moet staan dat leden van het bestuur door de 
gewone leden van de ALV wordt benoemd.  
Mevrouw Nicole Bakker zegt dat elke bestuurder lid moet zijn van de vereniging 
waar hij of zij bestuurder van is. 

 
Mevrouw Marjon Verkleij vraagt: Art 11.2 vergaderen: er worden alle vormen 
van digitaal vergaderen benoemd, maar er staat niet vermeld dat de 
vergaderingen ook gewoon fysiek op een vastgestelde locatie gehouden kunnen 
worden. Lijkt me toch nog wel tot de mogelijkheden te behoren. 
De voorzitter Nico Salm zegt dat fysiek vergaderen absoluut mogelijk moet zijn, 
het heeft vaak de voorkeur. Dit zal worden opgenomen in het huishoudelijk 
reglement. 

 
Mevrouw Marjon Verkleij vraagt: Er is nu een eenkoppig bestuur: houdt die 
vergaderingen met zichzelf  en maakt ze daar notulen van? 
Mevrouw Nicole Bakker houdt vergaderingen als directeur-bestuurder. 
Medewerkers kunnen punten ter besluitvorming. De besluiten worden 
genotuleerd en ondertekend zodat deze inzichtelijk zijn voor de Raad van 
Toezicht, accountant, etc. 

 
Mevrouw Marjon Verkleij vraagt: Art 11-4 wat wordt bedoeld met als de 
stemmen staken in een bestuursvergadering bij verkiezing van personen beslist 
het lot? Kunt u dat toelichten? 
Mevrouw Nicole Bakker zegt dat dit inderdaad lootjes trekken is. 

 
De heer Tom Kreuning stelt voor de teksten gender neutraal te maken. De heer 
Bart Slooten zegt dat sommige woorden onzijdig, mannelijk of vrouwelijk zijn, 
zoals vereniging (vrouwelijk) en raad (mannelijk). Het moet wel consequent zijn. 
Dit zal met de notaris worden besproken door mevrouw Nicole Bakker. 

 
De aanwezige leden gaan akkoord met de nieuwe statuten. Echter is niet het 
statutair verplichte aantal leden aanwezig. 

 
In artikel 18 van de huidige statuten staat: ‘Tot wijziging van de statuten of tot 
ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten op voorstel van het 
Bestuur in een Algemene Vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal  
stemgerechtigde leden aanwezig is en met ten minste twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen.’ 
 
De Hollandsche Molen heeft momenteel 3.132 leden. Het is duidelijk dat in deze 
ALV niet de helft van het aantal leden aanwezig is. Daarom zal er een nieuwe 
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ALV uitgeschreven worden om alsnog de goedkeuring tot statutenwijziging te 
verkrijgen.  
 
Het bestuur kondigt aan dat de volgende besluitvormende ALV zal plaats vinden 
op vrijdag avond 23 december 2022, om 20:00 uur, eveneens online. 
 
Dan kan statutair, ongeacht het aantal aanwezige leden, een goedkeuring van 
het voorstel genomen worden als ten minste de helft van de geldig uitgebrachte 
stemmen voor zijn. 

  
 

7. Voorlopige agenda 23 december 2022 
De voorlopige agenda is: 

• Welkom door Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen 

• Mededelingen en ingekomen stukken 

• Notulen Algemene Ledenvergadering 24 november 2022 

• Goedkeuring fusie met FAOM 

• Goedkeuring nieuwe statuten 

• Goedkeuring huishoudelijk reglement 

• Verkiezing Raad van Toezicht en bestuur 

• Rondvraag 
 

De aanwezige leden hebben geen aanvulling. De heer Jan Booden vraagt of er 
nog extra aandacht kan worden gegeven aan de nieuwe ALV van 23 december 
2022. Mevrouw Nicole Bakker zal dit oppakken. 
 

 
8. Rondvraag 

De aanwezige leden complimenteren het bestuur voor de goede stukken en 

zorgvuldige proces. Mevrouw Denise Go-Feij complimenteert de aanwezig leden 

voor hun betrokkenheid en goede vragen. 

 

De heer Nico Papineau Salm dankt alle aanwezige leden en hoopt ze weer te 

zien op vrijdag avond 23 december 2022. 
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Presentie lijst 

 

leden 

Jan Booden 

Dick Jan Braaij 

Tom Kreuning 

Jetty Eugster 

Maks van Middelkoop 

Catrienus Rouwé 

Bart Slooten  

Marjon Verkleij 

Eric Zwijnenberg  

Henk 

Oversticht 

Iphone 

 

bestuur 

Nico Papineau Salm 

Rober Boeder 

Denise Go-Feij 

Arjan de Kok 

 

werkorganisatie 

Nicole Bakker  

Luuk van Term 

 


