
 

Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering  
 
Datum: 19 december 2020 
Locatie:  Digitaal via OnlineALV 
 
Aanwezig:  
Namens oud en nieuwe bestuur aanwezig: Cindy Wan, Miranda van Rooijen, Jaap Spierenburg, 
Willemijn Döpp, Jo van Liempt, Michaël Roele, Stefan van Rijs, Stefan Buitenhuis. Bij het bestuur is 
een overzicht beschikbaar met alle leden die aanwezig waren. Er waren totaal 64 leden betrokken bij 
deze online ALV waarvan er 42 mensen aanwezig op deze vergadering en 28 leden hun stem vooraf 
hebben uitgebracht. 
 
Afwezig: Diverse leden hebben hun stem vooraf schriftelijk uitgebracht en daarmee aangegeven niet 
online aanwezig te zullen zijn of niet online te stemmen, zie bijlage 2 hierna.  
 
Uitslag schriftelijk stemmen 

 Jo Michael Stefan B Stefan v R 
Totaal uitgebrachte schriftelijke 
stemmen voor deze kandidaat: 

25 25 26 25 

Voor 24 24 25 25 
Tegen 1 1 1  
Blanco     
Niet ingevuld 1 1  1 

(één persoon heeft maar voor één persoon wat ingevuld, bij één persoon is er het vermoeden dat die 
dacht dat die moest kiezen welke het beste was) 
 

0. Inleiding 
Op 19 december 2020 was er een extra ingeplande ledenvergadering vanwege de wisseling van 
bestuursleden. Cindy Wan heeft tijdens de ledenvergadering van oktober j.l. aangegeven dat zij enkel 
nog intrim voorzitter zou zijn tot hooguit maart 2021. Jaap van Spierenburg heeft aangegeven enkel 
de taak van penningmeester op zich te kunnen nemen indien er een uitbreiding kwam voor het 
bestuur. De functie van secretaris was vacant. Er moesten dus zo snel mogelijk nieuwe bestuursleden 
komen. Nadat Jo van Liempt zich aanmeldde als kandidaat voor voorzitter, Michaël Roele als 
kandidaat voor secretaris en Stefan van Rijs en Stefan Buitenhuis als kandidaat voor algemeen 
bestuurslid kon er een tussentijdse vergadering belegd worden.  
 
Vanwege de coronacrisis was deze vergadering volledig digitaal. Er is gekozen om te werken met het 
programma OnlineALV omdat het via dit programma mogelijk is te controleren wie er mee kijken en 
wie er stemmen. Daarnaast is via het logboek na te gaan wie er in de gelegenheid zijn gesteld om te 
stemmen.  
 
Alle leden zijn tijdig uitgenodigd via de post en via een digitale nieuwsbrief. 241 leden waarvan het e-
mailadres bekend was hebben ook een uitnodiging ontvangen van het programma Online ALV.  
 

1. Welkom 
Voorzitter Cindy Wan opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ook geeft ze instructies over 
inloggen of mensen die geen geluid hebben, die kunnen bellen met een eerder gegeven 
telefoonnummer (mensen die wel in de vergadering zijn kunnen dit doorgeven aan anderen). Deze 
vergadering gaat enkel over het stemmen voor nieuwe bestuursleden. Mensen die al eerder een 
schriftelijke stem hebben uitgebracht of mensen die niet zelf lid zijn kunnen digitaal niet stemmen. Als 
de kandidaten zich voorstellen gaat de chat open en kunnen mensen vragen stellen.  
 

2. Voorstellen van de kandiaten. 
De nieuwe kandidaten Jo van Liempt, Michael Roele, St4efan Buitenhuis en Stefan van Rijs stellen 
zich voor. Er zijn in de chat geen vragen gesteld.  



 

 
3. Stemronde 

Van de 42 aanwezige mensen hadden 6 geen digitale stemmogelijkheid omdat ze geen hoofdlid 
waren of al schriftelijk hadden gestemd. De 36 overgebleven mensen waren in de gelegenheid om via 
de digitale mogelijkheden te stemmen en het bestuur heeft niet vernomen dat hierin problemen waren 
of dat mensen bezwaar hadden tegen de uitslag of de werkwijze.  
Er is per kandidaat een pop-up gegeven. De gestelde vragen waren: 

o Stemt u er mee in dat Jo van Liempt bestuurslid wordt van de VOI en de rol van 
voorzitter zal oppakken. Opties: voor, tegen, blanco 

o Stemt u er mee in dat Michaël Roele bestuurslid wordt voor de VOI en de rol van 
secretaris gaat oppakken 

o Stemt u er mee in dat Stefan Buitenhuis algemeen bestuurslid wordt voor de VOI 
o Stemt u er mee in dat Stefan van Rijs algemeen bestuurslid wordt voor de VOI 

Mensen hadden per kandidaat de stemoptie: voor, tegen, blanco. 
 
De uitslag van de digitale stemming.  
 
Jo:    31 stemmen voor, 0 tegen, 1 blanco 
Michaël:   30 stemmen voor, 1 tegen, 1 blanco 
Stefan Buitenhuis:  31 stemmen voor, 0 tegen, 1 blanco 
Stefan van Rijs:  31 voor, 1 tegen, 0 blanco 
 

4. Afscheid van Cindy Wan als voorzitter. 
Hierna nam Jaap Spierenburg het woord en heeft Cindy bedankt als voorzitter. Er was voor haar een 
compilatiegemaakt van filmpjes van diverse mensen die we hebben laten zien. Taco van Welzenis, 
Saskia Hommel, Gerard Rongen, Dagmar Mekking, Arjan Harsevoort, Nelleke van den Brink, Roald 
van Wonderen en Margriet Crezee hebben Cindy toegesproken en bedankt voor al haar werk voor de 
VOI. Ze krijgt van de vereniging uiteraard nog een persoonlijk bedankje die door Jaap Spierenburg 
langsgebracht wordt.  
 

5. Sluiting vergadering 
Cindy bedankt iedereen voor de gesproken woorden. Ze wenst iedereen namens het bestuur fijne 
feestdagen en spreekt de hoop uit dat we elkaar in 2021 in goede gezondheid weer mogen 
ontmoeten.  
 


