Dorpsvereniging Elspeet
t.a.v. het bestuur
Postbus 14
8075 ZG Elspeet
Elspeet, 5 april 2018
Betreft: Verzoek om algemene ledenvergadering
Geachte bestuur van de dorpsvereniging,
Bij deze verzoeken wij u om conform artikel 12 lid 2 van uw statuten van Dorpsvereniging Elspeet een
ledenvergadering te beleggen binnen de daarvoor gestelde tijd. Het onderwerp betreft het verplaatsen van
het oorlogsmonument uit het centrum van het dorp.
Onderstaand de tekst uit uw statutair regelement;
Art. 12.
1.

2.
3.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten
minste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Aan het
vereiste van schriftelijkheid wordt voldaan indien de oproep elektronisch is vastgelegd alsmede door een advertentie
in ten minste één ter plaatse waar de vereniging is gezeteld veelgelezen dag- of weekblad.
Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen
wordt verzocht door ten minste vijftien leden.
Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien
dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Volgens de statuten zijn vijftien (15) handtekeningen nodig om het onderwerp bespreekbaar te kunnen
maken. Ondertekende verzoek hieraan gehoor te geven.
Extra opties:

☐ Ondertekende is voorstander voor dodenherdenking vanuit het centrum richting begraafplaats.
☐ Ondertekende machtigt de vrijwilligers van www.elspeethistorie.nl alles in het werk te stellen voor
het behoud van het monument in de dorpskern Elspeet.
☐ Ondertekende verzoekt het college van B&W van de gemeente Nunspeet haar standpunt voor
verplaatsing te herzien.

Naam:

Handtekening:

Adres:
Postcode:
Woonplaats: Elspeet

Retour: Volledig ingevulde formulieren kunnen per mail verstuurd worden naar info@elspeethistorie.nl
Of kunnen gedeponeerd worden in de brievenbus aan de Staverdenseweg 47

www.elspeethistorie.nl

