
Notulen Algemene Ledenvergadering 13-9-2021 

 

 

Aanwezig: 
Jan Tingen, voorzitter 
Tineke Arends, penningmeester 
Marcel de Voer, directeur en notulist 

Afwezig: 
Cor Holierook, secretaris 

1. Opening 18.30 uur 

2. Verslag 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 mei 2021 is op basis van de tijdelijke Corona 
wetgeving doorgeschoven naar 13 september 2021. De ALV van 13 september is vervolgens 
aangekondigd in 2 edities van de Asser Courant, onze website www.dlea.nl alsmede onze 
social media accounts Instagram en Facebook. De gekozen locatie werd ons eigen 
uitvaartcentrum aan de Pottenbakkerstraat 48 te Assen. Om voldoende afstand (1,5m regel) 
te kunnen garanderen werden leden gevraagd zich vooraf aan te melden voor de ALV. 
 
Dit heeft er toe geleid dat wij ons hebben moeten beroepen op artikel 8 lid 2 van Boek 2 BW. 
Dit artikel zegt dat een krachtens de wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluiten 
geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Uiteraard betreuren wij het dat deze extreme omstandigheid zich voordoet, maar hebben wij 
alle begrip voor het feit dat onze leden hun gezondheid verkiezen boven de deelname aan de 
jaarlijkse ledenvergadering. 

Dit noopt ons ertoe de formele vaststelling van de notulen van de ALV 2020 en de financiële 
verantwoording over 2020 (notulen en jaarcijfers alsmede  bestuursverslag beschikbaar als 
download op onze website) door te schuiven naar de agenda van de ALV 2022 welke onder 
gewoon voorbehoud zal plaatsvinden op maandag 9 mei 2022. 

Resteerde voor deze bijeenkomst het feit te melden dat onze nieuwe penningmeester Tineke 
Arends de goedkeuring door de AFM met goed gevolg heeft doorstaan waarna deze voor allen 
bijzondere ledenvergadering wordt gesloten. 
 
Net als de notulen 2020, de jaarcijfers 2020 alsmede het bestuursverslag 2020 zullen ook 



 

deze notulen beschikbaar worden gesteld via onze website. 
 
www.dlea.nl/vereniging/downloads 

Data: 
9 mei 2022  Algemene Ledenvergadering 2022 (onder gewoon voorbehoud) 

 


