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Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Groninger Natuurwetenschappe-

lijke Excursievereniging, gehouden op 14 maart 2014 in de Bernoulliborg te Groningen. 

 

aanwezig:  Prof. dr. J.M. Koolhaas (voorzitter)  Dr. ir. G.E.H. Joosten (curator)  

Mr. drs. R. Knopper (penningmeester)  Prof. dr. R.M. Kellogg (curator) 

Dr. F. Pleiter (secretaris)     mevr. Karin Dirksen (FMF) 

Prof. dr. J.T.M. Elzenga (curator)   dhr. Paul Wijnbergen (Prof. Francken) 

afwezig met kennisgeving: Dr. H. Hanson (curator) 

 

1 Opening. 

Om 12:05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 

Hanson heeft zich per e-mail afgemeld, maar heeft Pleiter gemachtigd om bij punt 3 van de 

agenda namens hem een stem uit te brengen. 

 

2 Vaststellen van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 Opheffing van de Vereniging GNEV en oprichting van de Stichting GNEV. 

De secretaris meldt dat in 2013 alle leden zijn aangeschreven met de vraag of zij zouden 

kunnen instemmen met een wijziging van de rechtsvorm van "vereniging" tot "stichting". 

Van de 39 respondenten (30% van het totaal) hebben 35 onvoorwaardelijk ingestemd. 

Daarop is een algemene ledenvergadering uitgeschreven, te houden op 14 maart 2014. Opdat 

alle leden hiervan kennis konden nemen is de convocatie voor deze vergadering, inclusief 

agenda en bijbehorende stukken waaronder de concept-statuten van de nieuw op te richten 

stichting, op 14 februari 2014 op het openbare gedeelte van het Universitaire Webplatform 

geplaatst, aangezien de in de huidige statuten genoemde Universitaire Pers niet meer voor dit 

doel beschikbaar is. 

Hierop brengt de voorzitter het voorstel tot wijziging van de rechtsvorm in stemming. Het 

voorstel wordt aanvaard met algemene stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stem 

van Hanson. Ieder van de bestuursleden wordt gemachtigd gemeld besluit tot omzetting van 

de rechtsvorm in een stichting nader bij notariële akte te effectueren. 

Het bestuur constateert, dat conform artikel 15 van de huidige statuten, juncto artikel 18 lid 2 

boek 2 B.W. met algemene stemmen is besloten 

 

4 Sluiting. 

Om 12:35 uur sluit de voorzitter de algemene ledenvergadering. 

 

 

 

 

F. Pleiter (secretaris), 23 juni 2014 


