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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van 
de Wilmkebreekpolder 

 
De Algemene Vergadering is gehouden op maandag 2 mei 2022, aanvang 20:00 uur, in het 
verenigingsgebouw van volkstuinpark De Bongerd, Kadoelenpad 21, 1035 NW, Amsterdam. 
 
 
1. Welkom door voorzitter Teo Wams 

Opening van de vergadering om 20:00 uur. De reden voor deze 2e Algemene Ledenvergadering in 
4 weken tijd is statutair van aard. In de vorige vergadering van 11 april 2022 is voorgesteld om de 
statuten van de vereniging aan te passen. Omdat toen niet voldoende stemgerechtigde leden 
aanwezig waren om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen over het voorstel tot een 
statutenwijziging, was een tweede vergadering nodig. Deze vergadering vindt vandaag plaats. De 
aanwezige leden hebben verder geen wensen t.a.v. de agenda. 
 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2022.  
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2022 konden de afgelopen drie weken 
op de website van de vereniging worden ingezien. In de uitnodigingsbrief aan de leden van de 
vereniging voor de vergadering van vandaag is aangegeven waarom deze vergadering nodig is en 
wat het onderwerp is van de vergadering. Tevens is aangegeven welke vier aanpassingen in het 
concept van de nieuwe statuten door de vergadering van 11 april 2022 zijn voorgesteld.  
De vergadering neemt kennis van de notulen van de vergadering van 11 april 2022 en gaat akkoord 
met de inhoud. 
 

3. Statutenwijziging:  
Het voorstel tot wijziging van de statuten is toegelicht op de Algemene Ledenvergadering van 11 
april 2022. In de discussie die volgde, is een viertal aanpassingen voorgesteld in het concept van 
de nieuwe statuten: 
 

- in doel vereniging toevoegen het woord: ‘onbebouwd’ vóór het woord graslandschap 
- in doel vereniging onder streefbeeld toevoegen het woord: ‘chemische’ vóór het woord 
bestrijdingsmiddelen 
- onder tracht dit doel te bereiken in de laatste regel toevoegen achter het woord 
vertegenwoordigers de woorden:  ‘, alsmede met de pachter en/of beheerder van de 
polder’ 
- in artikel 11 de zin: ‘‘Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, 
wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur.’ vervangen door de zin: 
‘Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit 
genomen door de Algemene Vergadering.’ 

 
De vergadering van 11 april 2022 stemt unaniem in met de concept-statuten (mits bovenstaande 
vier aanpassingen worden doorgevoerd). Statutair dient 2/3 van alle leden aanwezig te zijn bij de 
stemming over het wijzigen van de statuten. Op 11 april 2022 was dit aantal van ca. 120 leden 
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niet aanwezig, reden waarom het voorstel vandaag, 2 mei 2022, nogmaals in de vergadering 
wordt ingebracht.   
De voorzitter brengt het voorstel tot wijziging van de statuten (inclusief de vier voorgestelde 
aanpassingen) in stemming. Alle aanwezigen gaan akkoord met de concept-statuten inclusief het 
viertal aanpassingen.  
Nu de definitieve goedkeuring van de vergadering is verkregen voor wijziging van de statuten 
kunnen deze door de notaris worden gepasseerd. Hiermee wordt een wettelijke grondslag 
verkregen voor de vereniging. 
De vergadering stemt in met het voorstel om Tom Jongeling aan te wijzen als vertegenwoordiger 
namens de vereniging (comparant) bij de notaris, Nynke de Vries is het 2e bestuurslid dat hierbij 
aanschuift, indien nodig. 
 

4. Rondvraag en sluiting  
Afgelopen zaterdag was er een zeer geslaagde publieksactiviteit in Klein Kadoelen met als 
onderwerp vogel-kijkles. Ook in volkstuin De Bongerd (waar wij vandaag te gast zijn) werd 
zaterdag een geslaagde wandelpad-activiteit voor volwassenen en voor kinderen georganiseerd.   
De vergadering wordt gesloten om 20:12 uur 
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