
Notulen Algemene Ledenvergadering 28-9-2020 

 

 

Aanwezig: 

Jan Tingen, voorzitter 

Freerk-Jan Rijpkema, (vertrekkend) penningmeester 

Tineke Arends, (beoogd) penningmeester 

Cor Holierook, secretaris en notulist 

Marcel de Voer, directeur 

1. Opening 18.00 uur 

2. Verslag 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 11 mei 2020 is op basis van de tijdelijke Corona 

wetgeving doorgeschoven naar 28 september 2020. De ALV van 28 september is vervolgens 

aangekondigd in 3 edities van de Asser Courant, onze website www.dlea.nl alsmede onze 

social media accounts Instagram en Facebook. De gekozen locatie werd Uitvaartcentrum & 

Crematorium De Boskamp te Assen om voldoende afstand (1,5m regel) te kunnen garanderen 

en omdat vandaaruit tevens de mogelijkheid kon worden geboden om de ledenbijeenkomst te 

streamen via livestream zodat leden deze ook vanuit huis zouden kunnen volgen. Om het 

bezoekersaantal te kunnen managen diende men zich verplicht vooraf aan te melden. 

 

Uiteindelijk werden er twee aanmeldingen ontvangen. Beide werden echter later weer 

ingetrokken mede als gevolg van de sterk toenemende Corona besmettingen en 

aangekondigde nieuwe maatregelen door de Regering. 

 

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 2019 en de financiële 

verantwoording over 2019 (notulen en jaarcijfers alsmede  bestuursverslag beschikbaar als 

download op onze website) door te schuiven naar de agenda van de ALV 2021 welke onder 

gewoon voorbehoud zal plaatsvinden op maandag 10 mei 2021. 



 

Resteerde voor deze bijeenkomst het feit van onze vertrekkende penningmeester. De heer F.J. 

Rijpkema heeft zich 8 jaar lang op voor de vereniging zeer waardevolle wijze van zijn taak 

gekweten. Echter de wens bestond al langer om afscheid te nemen en afgelopen mei zou dat 

zijn geeffectueerd. Vanuit loyaliteit is hij bereid gebleken zijn termijn nog eenmaal te verlengen 

tot aan deze ledenvergadering van 28 september. Zonder de aanwezigheid van 

stemgerechtigden is een bestuursderswissel statutair niet mogelijk, echter gezien de wens 

van de heer Rijpkema, zijn staat van dienst voor de vereniging en de extreme omstandigheden 

alsmede het feit dat wij Statutair minimaal drie Bestuurders dienen te hebben, is besloten zijn 

beoogd opvolger, mevrouw Tineke Arends, toch voorlopig te benoemen. Als altijd zal er 

goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en bekrachtiging door de 

eerstvolgende ALV plaats vinden.  

De voorzitter dankt de heer Rijpkema voor zijn ruim 8 jaar als bestuurslid en wenst hem alle 

goeds voor de toekomst waarna deze voor allen bijzondere ledenvergadering wordt gesloten. 

 

Net als de notulen 2019, de jaarcijfers 2019 alsmede het bestuursverslag 2019 zullen ook deze 

notulen beschikbaar worden gesteld via onze website. 

 

www.dlea.nl/vereniging/downloads 

Data: 

10 mei 2021  Algemene Ledenvergadering 2021 (onder gewoon voorbehoud) 

 


