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LEDENVERGADERINGEN

ALV: 22 april 2022
Extra LV: 13 mei 2022

Beste leden,
Eindelijk is het zo ver. De Coronamaatregelen zijn op dit moment al bijna alle verdwenen en de regering is van plan
om alle coronaregels per 23 maart 2022 af te schaffen. We mogen van de regering dus weer bij elkaar komen en
Chemours heeft toestemming aan de VGDCN gegeven om weer ledenvergaderingen in het MFB te houden.
Een korte inleiding over het belangrijkste onderwerp van de uitgeschreven algemene ledenvergadering door de
voorzitter:
Het standpunt van het bestuur is dat de Vereniging van de Gepensioneerden van DuPont en Chemours is opgericht
om de belangen van haar leden inzake de pensioenen, te behartigen bij de Stichting Pensioenfonds Chemours
Nederland. Daar het Pensioenfonds nu is geliquideerd en het beheer van de pensioenen is overgedaan naar de
verzekeraar Nationale Nederlanden en daarmee afspraken zijn gemaakt die voor de toekomst vastliggen, heeft ons
bestuur geconstateerd dat er voor de VGDCN geen belang meer is om als vereniging in overleg te treden met de
verzekeraar.
Het bestuur heeft in 2019 op de Najaarsledenvergadering haar voorgenomen besluit bekend gemaakt om de
Vereniging op te heffen. De redenen zijn nogmaals uitgebreid toegelicht in Nieuwsbrief 79 van april 2021.
In de opheffingsvergadering van vrijdag 22 april 2022 zal het bestuur haar voorgenomen besluit aan de leden
voorleggen. Daarbij zal ook de wettelijke procedure voor ontbinding van de vereniging worden behandeld.
Mocht er op die vergadering niet het minimaal aanwezige aantal leden zijn om besluitvorming tot het opheffen van
de vereniging mogelijk te maken, dan zal op vrijdag 13 mei een volgende ALV gehouden worden. Zoals het er op het
moment van schrijven uit ziet kunnen we dan zonder beperkingen bij elkaar komen.
Henk Nijhoff, Voorzitter.

1. Uitnodiging
Het bestuur van de VGDCN nodigt u allen uit om de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2022 in het MFB bij te
wonen. De vergadering begint om 14:00 uur.
1

2. Agenda deel 1 – Huishoudelijke onderwerpen
1. Opening door de voorzitter
• Afscheid Frans van Dorsten
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen Notulen
• Algemene ledenvergadering 11 april 2019
• Najaar Ledenvergadering 28 november 2019
4. Jaarverslagen secretaris 2019, 2020, 2021
5. Jaarverslagen penningmeester 2019, 2020, 2021
• Verslagen kascommissie en décharge bestuur.
• Financiële toestand van de vereniging en
Vaststelling contributie 2022.
6. Verkiezing bestuursleden
• Alle bestuursleden zijn inmiddels aftredend of
aftredend geweest.
• Allen hebben kenbaar gemaakt herkiesbaar te zijn.
• Besluit NLV van 29 november 2018:
Alle bestuursleden zijn herkiesbaar, geen tegenkandidaten.
• Voorstel Bestuur: alle bestuursleden te herkiezen en
• Henk Nijhoff als voorzitter te herkiezen
7. Rondvraag
Rond 15:00 uur wordt de vergadering onderbroken voor een koffiepauze.
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3. Aankondiging sluiting vergadering bij onvoldoende aantal aanwezige leden.
Indien er voor de besluitvorming over de ontbinding van onze vereniging volgens de statuten, artikelen 16
en 17, niet voldoende leden aanwezig zijn voor deel 2 – Toekomst van de VGDCN? – (3/4 aantal leden), dan
volgt:
8. Sluiting van de vergadering zonder borrel +
Henk Nijhoff
Aankondiging volgende ledenvergadering op
13 mei 2022 vanaf 14:00 uur in het MFB.
Bij voldoende aantal aanwezige leden is de agenda als volgt:
4. Agenda deel 2 – Toekomst VGDCN?
8. Bestuursvoorstellen
a. Inleiding
b. Uitleg Bestuur van art. 16 en art. 17 van statuten over
besluitvorming over de ontbinding van de vereniging
door de aanwezige leden.
c. Ontbinding Vereniging
Het bestuur stelt voor om de vereniging per heden
te ontbinden.
d. Bestemming van het na ontbinding overblijvend saldo +
de grondslagen hiervoor.
Het bestuur stelt voor om het vermogen van de vereniging
als volgt te vereffenen:
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9.

Hoogte restitutie per lid is afhankelijk van het aantal jaren,
dat hij/zij contributie betalend lid van de vereniging is geweest.
• Geld, dat terugkomt door verkeerde rekeningnummers of
als een lid het niet wil hebben en het terugstuurt +
het laatste bedrag op de rekening gaat naar goede doelen,
door de vereffenaars te bepalen.
e. Benoeming vereffenaars
Hans van den Reydt
Het bestuur stelt voor om het bestuur aan te wijzen
als vereffenaars.
f. Benoeming bewaarder van boeken en bescheiden voor een
Henk Nijhoff
periode van 7 jaar
Het bestuur stelt voor om Marco van Beveren aan te wijzen
als bewaarder van boeken en bescheiden.
g. Voorlezen notulen
Hans van den Reydt
h. Tekenen notulen door Voorzitter en Secretaris
Rondvraag en sluiting van de vergadering zonder borrel.
Henk Nijhoff

5. Waar zijn de genoemde vergaderstukken te vinden?
De vergaderstukken zijn te vinden op de website van de vereniging
(https://www.vgdcn.nl/documenten/notulen/) of per e-mail op te vragen bij de secretaris
(secretaris@vgdcn.nl).
6. In memoriam (Voor zover bekend bij de VGDCN)
In de voorbije periode ontvingen wij het droeve bericht van overlijden van onze leden
Naam
overleden op
Leeftijd
F.J. Beijer
26-04-2020
76
J.J. (Han) Mellaart
29-12-2020
79
H.A. Hoorn
02-06-2021
90
J.H. (Jan) Uhlenhop
21-09-2021
87
C. (Coby) van Genderen – van de Weiden
26-10-2021
63
M. (Rinus) Koekkoek
02-11-2021
82
P.J.H. (Peter) Schmitt
06-11-2021
77
J. (Jan) Timmer
03-12-2021
82
A.L. (Arie) van Turnhout
04-12-2021
82
G.M. Hidding – Oosten
01-01-2022
W.F. (Wim) Krijnen
09-02-2022
87
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de nabestaanden.
7. Wijziging persoonsgegevens, incl. bankrekeningnummer etc. doorgeven
Verandert uw adres, email adres of uw rekeningnummer, geef dit dan door aan de Ledenadministratie.
Dit kan op de volgende manieren:
➢ Via de website
https://www.vgdcn.nl/inschrijven-wijzigen/leden/wijzigingen/
➢ Per post:
Ledenadministratie VGDCN:
Frans Verhoeven
Gewijzigd adres!
Zuringveld 91,
4847KS Teteringen
➢ Per E-mail:
ledenadministratie@vgdcn.nl
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Bijlage bij agendapunt 8 van deel 2 (Statuten VGDCN, artikelen 16 en 17)
Van toepassing zijnde artikelen uit de statuten van de Statuten VGDCN
Artikel 16
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2.

Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen,
a. zal ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling
dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, op de website van de vereniging worden
gepubliceerd;
b. zal op verzoek van leden aan de secretaris naar hen worden opgestuurd;
c. zal op de dag van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, voor de leden ter inzage liggen in de ruimte, waar
de vergadering wordt gehouden tot na de afloop van de vergadering.

Artikel 17
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 16 lid 1 en lid 2 van
overeenkomstige toepassing.
b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering,
genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
c. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een
volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen tot
ontbinding worden besloten.
2.

Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige
vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

3.

Het bestuur doet tijdens zodanige vergadering een voorstel over de bestemming van een na vereffening
overblijvend batig saldo.

4.

Over de bestemming van een na vereffening overblijvend batig saldo beslist de algemene vergadering
tegelijk met het besluit tot ontbinding, met dien verstande dat de bestemming zoveel mogelijk
overeenkomstig het doel van de vereniging dient te zijn. De algemene vergadering wijst tevens één of meer
bewaarders aan.

5.

a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.
b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende
bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.

6.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van
kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden
toegevoegd de woorden "in liquidatie".

7.

De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging moeten door de
bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.
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