Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering
1 oktober 2013
Locatie
:
Tijd
:
Aanwezigen :
De leden

:

Verhinderd

:

Vergaderruimte Korperweg 35 te Rotterdam
Van 20.00 t/m 20:30 uur
De bestuursleden Adrie Baars, Jan
Bungenaar, Joke Bungenaar en René Disco.
Brigitte van der Steene, Wim Oostdijck en
Johan Verhey.
Bestuurslid Joke Stuik.

1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter heet de aanwezige lezen van harte welkom op deze
Buitengewone Algemene Ledenvergadering. De voorzitter heeft 3 berichten
van verhindering ontvangen van leden die hebben gemeld hedenavond niet
aanwezig te kunnen zijn.
Op 8 september 2013 is geheel onverwacht overleden onze medewerker Jan
Stuik. De voorzitter vraagt de vergadering een minuut stilte in acht te nemen
ter nagedachtenis aan Jan.
Voor de behandeling van agendapunt 2 geeft de voorzitter het woord aan de
secretaris, de heer Baars.
2. Goedkeuring voor het overdragen van alle passiva en activa aan de
stichting Dierenambulances Zuid-Holland Zuid
De secretaris verwijst naar de toelichting die u allen ontvangen heeft bij de
uitnodiging van deze vergadering.
Het voorstel word in stemming gebracht en wordt unaniem door de aanwezige
leden aangenomen. De secretaris stelt voor om de details van deze
overdracht in het bestuur van de stichting DAZHZ nader te bespreken, immers
onze penningmeester, René Disco, maakt deel uit van dat bestuur.
3. Rondvraag
Joke Bungenaar informeert naar het logo van de DAR en vraagt of dit blijft
bestaan, waarop Johan Verhey een handtekeningenlijst overhandigd van
mensen die graag zien dat het logo blijft voortbestaan.
De voorzitter zegt toe dat zolang de vereniging Dieren Ambulance Rotterdam
bestaat het logo in ere wordt gehouden.
Willem Oostdijck vraagt hoe het zit met de dienstjaren van de medewerkers.
De voorzitter zegt dat deze blijven bestaan, ook bij Dierenambulances ZuidHolland Zuid.
4. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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