Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen
Postbus 4002
3130 KA Vlaardingen
Tel: 010 4348722
E-mail: vrienden@museumvlaardingen.nl
Website: www.museumvlaardingen.nl

Verslag van de extra ledenvergadering op donderdag 29 oktober 2020 in museum Vlaardingen
AANWEZIG: 13 leden volgens presentielijst + 16 algemene volmachten.
AFWEZIG: met kennisgeving: Claudia van Hulst
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en vaststelling van de agenda
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet ieder welkom. Zij spreekt haar dank uit voor de
opkomst van de leden. Zij memoreert dat deze vergadering plaatsvindt binnen de termijn van 4 weken na de
vergadering van 8 oktober 2020 waarop deze zelfde statutenwijziging geagendeerd was. Tijdens de vergadering
van 8 oktober 2020 kon geen rechtsgeldig besluit genomen worden over de statutenwijziging door het ontbreken
van het vereiste quorum. Zij herinnert eraan dat deze vergadering bezocht of vertegenwoordigd moet worden
door tenminste 15 leden om rechtsgeldig te zijn. Het totaal van de aanwezige en vertegenwoordigede leden is 29.
Daarmee is voldaan aan het wettelijk vereiste aantal. De opening werd gevolgd door het vaststellen van de
agenda.
2. Wijziging van de statuten.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de eisen van de belastingdienst naar aanleiding van de
eerder overeengekomen ANBI-aanvraag voor de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen moet artikel 18
lid 2 van de statuten als volgt worden aangevuld:
Een batig saldo van de ontbonden vereniging komt ten goede aan de Stichting Museum Vlaardingen, indien en
voor zover Stichting Museum Vlaardingen een ANBI is met soortgelijke doelstelling als de Vereniging Vrienden
van Museum Vlaardingen.
Indien dit niet het geval is, dient een batig liquidatiesaldo te worden besteed ten behoeve van een andere ANBI
met een soortgelijke doelstelling.
De voorzitter vraagt de vergadering door handopsteking akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de wijziging.
Hiermee is de weg vrij om de ANBI-status voor de vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen bij de
belastingdienst aan te vragen, aldus de voorzitter.
3. Rondvraag en sluiting.
Geen.
De voorzitter spreekt haar dank uit voor ieders inbreng en vervolgt met de wens elkaar in betere tijden in goede
gezondheid weer te kunnen ontmoeten. Zij sluit de vergadering om 19.50 uur.

