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Notulen Algemene Ledenvergadering  
 
Aanwezig 
bestuur  
 
 
Datum 

Penningmeester Ruud van Dijk en Don Scheers, voor leden; zie presentielijst.  
 
Er zijn 4 stemgerechtigde leden aanwezig. 3 Leden hebben een volmacht 
afgegeven. 
 
14 oktober 2020 

Locatie Dierenasiel Almere, Groene Kaderweg 24 
 
 

  
  

1. Opening en welkom 
 Door afwezigheid van de voorzitter, Armanda Schaafsma, wegens persoonlijke 

omstandigheden, neemt de penningmeester haar taken waar. 
 

2. Wijziging statuten 
 Er is een aantal wijzigingen in de statuten die het bestuur zou willen doorvoeren:  
- Artikel 8.2 b; Opzegging lidmaatschap; tegen het einde van kalenderjaar ipv hele jaar 

door en schriftelijk 

 

- Artikel 10; Leeftijd bestuursleden omhoog (geen leeftijd mee benoemen ipv 72) 

 

- Artikel 5.1; Onderscheid maken in leden; in de statuten werd onderheid gemaakt in 

leden, ereleden en begunstigende leden, aanpassen naar leden(1 soort).  

 

- Artikel 2.2 d; ; beslissing voor het uitvoeren van euthanasie bij een dier is enkel medisch 

op dit moment. We willen hieraan toevoegen dat ook uitzichtloos  psychisch leiden een 

reden kan zijn voor euthanasie.  

Er is binnen het asiel een euthanasieprotocol opgesteld. De beslissing zou moeten liggen 

bij de Dierenarts. Euthanasie betekent dat het leven van een dier wordt beëindigd door 

de dood te bespoedigen of het leven van een dier actief te beëindigen.  

Commissie voor deze beslissing bestaat uit een bestuurslid van de vereniging, erkende 

gedragsdeskundige en de dierenarts. Dierenarts is eindverantwoordelijke.  

 

De aanwezige leden stemmen voor; er kan echter geen besluit genomen worden omdat 

 er te weinig leden aanwezig zijn. Er zal een  nieuwe vergadering gepland worden om 

 nogmaals over het besluit te stemmen. Deze zal plaatsvinden op 4 november, 19:30 op 

 het asiel. 

 

3. Rondvraag 
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 Eén van de leden vraagt nog om een korte toelichting op de statutenwijzigingen omdat 

 hij op de vorige vergadering niet aanwezig was. De penningmeester licht e.e.a.nog kort 

 toe. 

 Een van de leden vraagt nog wat het verschil is tussen een stichting en een vereniging. 

 De penningmeester antwoordt dat het grootste verschil is dat een stichting geen leden 

 heeft.  

 
4. Afsluiting 
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