
Notulen van de algemene ledenvergadering van de te Amsterdam gevestigde vereniging 
Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum, gehouden in het Allard Pierson 
te Amsterdam, op 28 november 2020. 
 
De voorzitter opent de vergadering en constateert dat er 24 leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn. 
 
Voorts meldt hij dat op de ALV, gehouden op 31 oktober jongstleden, het voorstel behandeld 
is van een integrale statutenwijziging, dit in verband met het samengaan van onze vereniging 
met  de Vrienden van de Bijzondere Collecties. In die vergadering is, met één onthouding, 
ingestemd met de voorgestelde tekst, mits het feit dat ook rechtspersonen lid kunnen zijn van 
de vereniging, daarin wordt opgenomen. Rechtspersonen kunnen onder de huidige statuten lid 
zijn en er is een aantal rechtspersonen lid van de vereniging, zodat het niet opnemen daarvan in 
het voorstel op een administratieve vergissing berust. Voorgesteld wordt de tweede volzin van 
artikel 3.3 te laten luiden als volgt: 
Gewone vrienden kunnen zijn natuurlijke personen die de zesentwintigjarige leeftijd hebben 
bereikt en rechtspersonen. 
Hartsvrienden kunnen zijn gewone vrienden en jeugdvrienden die zich hebben verbonden een 
jaarlijkse extra bijdrage naast de ledencontributie te voldoen. 
 
De huidige statuten schrijven voor dat in een ALV waarin tot statutenwijziging moet worden 
besloten, tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn. 
Indien dat niet het geval is, moet een tweede ALV worden uitgeschreven, niet eerder dan 4 
weken en niet later dan 8 weken na de eerste ALV. In die vergadering kan, ongeacht het aantal 
aanwezige leden, besloten worden over de statutenwijziging, mits met een meerderheid van ten 
minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen. 

In gemelde vergadering van 31 oktober was niet het vereiste aantal leden aanwezig, 
zodat een tweede ALV, die van vandaag en 4 weken na de eerste vergadering, is uitgeschreven. 
In deze vergadering kan dus, mits met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen, 
rechtsgeldig over de statutenwijziging worden besloten. 
 
Daarna vraagt de voorzitter of een van de aanwezige het woord wenst, hetgeen niet het geval 
is. 
 
Daarna gaat hij tot stemming over. De uitslag daarvan is dat er geen tegenstemmen zijn 
uitgebracht en niemand zich van stemming heeft onthouden, zodat het statuten-
wijzigingsvoorstel, geamendeerd zoals vermeld, unaniem is aangenomen. 
 
Ook besluit de vergadering ieder bestuurslid te machtigen deze statutenwijziging bij notariële 
akte te doen vastleggen. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Deze notulen zijn aan de vergadering voorgelezen en door de vergadering aangenomen. 
 
Getekend te Amsterdam, op 28 november 2020 
 
 


