Notulen ALV C.V.V. Oranje Nassau gehouden op 8 oktober 2014 in het clubhuis.
Aanvang: 19.30 uur.
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Vervolgens worden de relevante zaken uit de statuten t.a.v. statutenwijziging besproken.
Nadat de behandeling op 24 september j.l. niet heeft kunnen plaats vinden, stelt de voorzitter vast
dat conform de statuten deze avond rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
De voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn op tijd vooraf op de
website ter beschikking gesteld. Van de mogelijkheid vooraf nadere toelichting van de voorzitter te
vragen is geen gebruik gemaakt.
Mede gebaseerd op de indruk die hij heeft verkregen van informele contacten met leden, stelt de
voorzitter voor de statutenwijziging als volgt te behandelen:
a. Discussie over eventuele naamswijziging
b. Discussie over het voorvoegsel “C.V.V.” en de grondslag van de vereniging.
c. In detail alle wijzigingen doornemen.
De vergadering gaat met deze aanpak akkoord.
Ad a: Na uitgebreide discussie wordt de naamswijziging is stemming gebracht.
21 van 29 stemgerechtigde leden gaan akkoord met toevoeging van “1918”.
De voorzitter constateert dat dit voldoende is om de wijziging door te voeren.
Ad b: Het voorstel om het voorvoegsel C.V.V. te laten vallen wordt na uitgebreid overleg niet in
stemming gebracht en dus ingetrokken. De beleving bij een aantal leden wordt de vergadering als
bepalend aangenomen voor de besluitvorming. Het bestuur neemt deze overweging over.
De nieuwe naam wordt dus:
Voluit: Christelijke Voetbalvereniging Oranje Nassau 1918.
Afkorting: ON 1918
Naar aanleiding van de gevoerde discussie wordt wel besloten de grondslagformulering in de
statuten “minder zwaar” te maken.
Ad c.: Alle overige moderniseringen / aanpassingen (aan de tijd) worden door de vergadering
goedgekeurd. Dit geldt zowel voor de statuten als het huishoudelijk reglement.
Tot slot krijgt het bestuur mandaat om wijzigingen die door de notaris worden aangebracht op basis
van wettelijke bepalingen door te voeren.

Doelstelling ALV: aanpassing statuten aan deze tijd en er zo lang mogelijk mee verder kunnen.
Besluit 1: Naam van de club
Oranje Nassau 1918
21 van 29 aanwezigen is vóór het besluit
Besluit 2: voorvoegsel Christelijke Voetbal Vereniging
Het voorstel om het voorvoegsel weg te laten wordt ingetrokken en niet ter stemming gebracht. CVV
blijft het voorvoegsel, waardoor de volledige naam van de club wordt:
Christelijke Voetbal Vereniging Oranje Nassau 1918
Besluit 3: grondslag / doel
Artikel ‘grondslag’ wordt weggelaten, op artikel ‘doel’ komt toevoeging:
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn
verschijningsvormen met uitzondering van sportbeoefening op zondagen.
Besluit 4:
Vergadering gaat akkoord om bestuur toestemming te verlenen zelf aanpassingen te doen zonder de
ALV te raadplegen. (context??)  nav notaris?

