
Verslag bijzondere Algemene Leden Vergadering Vereniging Pancras-West op 7 januari 2018 om 
16.30 uur in Koetshuis De Burcht.
Aanwezig: 
Bestuur: Jaap van Meijgaarden (voorzitter), Humberto van der Star (penningmeester), Rob 
Eekhout, Annette Los, Carolien Devilee, Sam Messiaen, Mieke Hulsbosch (secretaris)
ca. 35 leden van de vereniging

Aanleiding bijzondere ALV:
Van het bestuur hebben de voorzitter Jaap van Meijgaarden, penningmeester Humberto van der 
Star, Rob Eekhout en Annette Los te kennen gegeven uit het bestuur te zullen treden.
Zij hebben zich vele jaren ingezet voor de belangen van de leden van de Vereniging Pancras-West
en vinden het tijd om het stokje over te dragen.

Procedure bestuurswisseling:
Artikel 9.1 van de statuten van de vereniging bepaalt dat de bestuurders, en de voorzitter als 
zodanig, door de algemene ledenvergadering worden benoemd.
Artikel 12.1 bepaalt dat de algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, 
met inachtneming van een termijn van acht dagen. 

Uitvoering procedure:
Het bestuur heeft in de PangeCras van december 2017, die op 7 december 2017 is bezorgd bij de
bewoners van Pancras-West, de leden uitgenodigd voor een bijzondere Algemene Leden 
Vergadering op 7 januari 2018 om 16.30 uur in Koetshuis De Burcht om nieuwe bestuursleden te 
komen benoemen.

Tegelijk werden in deze PangeCras, met interviews en foto's, vier nieuwe kandidaten voor het 
bestuur voorgesteld, namelijk: 
Foppe van Rees Vellinga
Annette van den Boom
Jeroen van Daelen
Hein Martens

Hierbij was vermeld dat, indien een lid vond dat in plaats van één van hen een ander bestuurslid 
zou moeten worden benoemd, hij/zij dit uiterlijk 31 december 2017 kenbaar kon maken bij de 
secretaris, Mieke Hulsbosch.
In de digitale Nieuwsbrief van de Vereniging d.d. 4 januari 2018 is aan de leden een herinnering 
voor deze ALV gestuurd. 
De secretaris heeft tot op heden geen bezwaren tegen de voorgestelde kandidaten ontvangen, 
en ook geen voorstellen voor andere kandidaten.

Vergadering:
1. Opening 

2. De vier bestuurleden die vandaag afscheid nemen worden toegesproken en bedankt voor hun 
inzet. Er komt voor hen nog een aparte afscheidsborrel begin maart. De leden ontvangen 
daarover nog bericht.

3. Het bestuur vraagt de leden of zij bovengenoemde kandidaten willen benoemen. 
De leden bevestigen dit. 

Het bestuur bestaat daarmee vanaf vandaag uit:
Carolien Devilee
Sam Messiaen (penningmeester)
Mieke Hulsbosch (secretaris)
Foppe van Rees Vellinga
Annette van den Boom
Jeroen van Daelen
Hein Martens

Er is nog geen kandidaat voor het voorzitterschap. De leden ontvangen binnenkort een verzoek 
om een voorzitter te benoemen. 

4. Sluiting


