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Agendapunt 6 - II 

  

Samenwerking SKF-KNGF (Organisatie extra ALV) 
 

Gevraagd besluit: 

- Instemmen met afwijking van de reglementaire termijnen ten aanzien van dit aanvullende ALV 

besluit; 

- Instemmen met afwijkende reglementaire termijnen ten aanzien van de ALV die in september 

2021 georganiseerd zal worden. 

 

Achtergrond en inleiding 

Aansluitend op het gevraagde besluit over de samenwerking met SKF, is het voornemen om op 29 

september 2021 een extra ALV te houden. Tijdens deze extra ALV wil het bestuur aan de leden de 

concrete uitwerkingen voorleggen betreffende de inrichting van het kwaliteitshuis (individuele register, 

en praktijkregister) en de data-aanlevering, en -beheer. Met deze ALV in september kan de voortgang 

worden gewaarborgd en de invloed van de leden op het proces en de besluitvorming. 

 

Planning ALV september 2021 

In de Statuten van het KNGF zijn enkele termijnen bepaald ten aanzien van de organisatie van een 

ALV. Het gaat om de volgende termijnen: 

− Bijeenroepen van de leden (artikel 32 lid 1 Statuten KNGF): 5 weken  

− Openbaar maken stukken (artikel 32 lid 2 Statuten KNGF): 5 weken 

− Wijzigingsvoorstel indienen (artikel 32 lid 3 Statuten KNGF): 2 weken 

− Agenda-initiatief indienen (artikel 32 lid 4 Statuten KNGF): 2 weken 

 

In verband met de zomerperiode en de uitgebreide voorbereidende documentatie die nodig is voor het 

voorleggen van deze besluiten, is de bovenstaande planning niet haalbaar. Om een en ander zo 

zorgvuldig mogelijk aan de leden voor te kunnen leggen, is een langere termijn nodig – terwijl het 

verplaatsen van de ALV naar bijv. oktober of november niet wenselijk is.  

 

Om deze reden vraagt het bestuur de leden toestemming om af te wijken van de reglementaire termijn 

voor de extra ALV in september 2021.  

 

In onderstaande tabel wordt de reguliere reglementaire termijn weergegeven met daarbij de 

voorgestelde termijn, waarvoor instemming aan de leden wordt gevraagd.  

 

Termijn Regulier Afwijkend voorstel voor ALV 

29 september 2021 

Uitnodiging voor ALV 5 weken 

(23 augustus) 

3 weken 

(6 september) 

Openbaar maken stukken 5 weken  

(23 augustus) 

3 weken  

(6 september) 

Wijzigingsvoorstel 2 weken 

(13 september) 

1 week 

(20 september) 

Agendainitiatief 2 weken 

(13 september) 

1 week 

(20 september) 

 

Gevraagd besluit 

Aan de leden wordt instemming gevraagd voor de planning van de extra ALV in september 2021, 

waarbij afgeweken wordt van de reglementaire ALV termijn. 


