
 

Algemene Vergadering vkgo op donderdag 23 maart 2023 bij ’t Amsterdammertje, Rijksstraatweg 
119, Loenen aan de Vecht, inloop 16.00 uur, aanvang 16.30 uur. 

Agenda + toelich:ngen 

1. Welkom, mededelingen, ingekomen stukken. 

2. Verslag van de (uitgestelde) ALV 2021 op 10 maart 2022.  

3. Bestuursverkiezing. 
Uit de ontvangen aanmeldingen van kandidaten dienen tenminste 3 personen gekozen te worden 
als nieuw bestuur. 
Als er voldoende kandidaten zijn vindt de verkiezing plaats. N.B. De voorziber zal in funcOe 
verkozen moeten worden. 
Indien zich na het versturen van deze uitnodiging alsnog kandidaten aanmelden zullen deze 
kandidaten zo mogelijk voor, anders ter vergadering bekend worden gemaakt. 

4. Besluit tot ontbinding van de vereniging vkgo in 2023.  

a. Indien er bij agendapunt 5 geen nieuw bestuur is gekozen, stelt het huidige bestuur voor de 
vereniging vkgo te ontbinden. Na de ontbinding blijW de vereniging voortbestaan zolang dit 
voor de vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 
bepalingen van de statuten en reglementen voor zover nodig van kracht. In stukken en 
aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, wordt aan de naam vkgo toegevoegd “in 
liquidaOe”. 
 
N.B.: Indien in deze vergadering niet 4/5e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt 
er een nieuwe ALV gehouden om over dit voorstel te stemmen. Dan is een meerderheid van 
twee/derde van de dan aanwezigen voldoende om het besluit van kracht te laten zijn. 
Deze vergadering is wordt gehouden op woensdag 12 april en zal digitaal om 16.00 uur worden 
gehouden. 
 

b. De vereffening geschiedt door de dit jaar terugtredende bestuursleden Alers, Postma, 
Oosterhuis. 

c. Het bestuur stelt voor om het baOg liquidaOesaldo (zie jaarrekening 2022) te bestemmen 
volgens één van de volgende pakkeben. 

Pakket A: 

• Er wordt op 8 juni een grootse eindacOviteit georganiseerd door het huidige bestuur 

• Het restsaldo wordt overgemaakt aan het Prinses Maximafonds  

Pakket B: 

o GiW van een/derde aan de GSOB (Grafimediastudieclub). Met voorwaarde dat vkgo leden 
uit het jaar 2023 op hun verzoek 3 jaar graOs lidmaatschap kunnen vragen. 

o Terugbetaling een/derde deel aan de leden die op 1 januari 2023 lid zijn. 



 

o Het restsaldo overmaken aan het Prinses Maximafonds  

 
Pakket C: 
*   Het gehele saldo naar het Prinses Maximafonds. 

5. Financiën. 

a. Jaarverslag 2021, verslag kascommissie, decharge bestuur. 

b. Jaarverslag 2022, verslag kascommissie, decharge bestuur.  

c. BegroOng 2023. 

d. Benoeming nieuwe kascommissie. 

6. Ac:viteiten vkgo 2023. 

a. Extra ALV 12 april (digitaal). 

b. Eind acOviteit donderdag 8 juni 2023. 

7. Rondvraag en slui:ng. 




