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Verslag Algemene Ledenvergadering PWAV 
 

Datum: 27-01-2016 Tijd: 19:45 uur Locatie: PGO Support te Utrecht 

 

 

Aanwezig:   

Rob Heethaar, Johan Klein, Koos van der Spek, Violeta Giurgi en Johan Meulen. 

 

Ontvangen afmeldingen:  

Johan Verdonk, Johan Vlaming. 

 

Aanwezige leden: - 

 

Voorzitter: Rob Heethaar 

Notulist: Johan Meulen 

 

Agenda 
1. Opening 

2. Vaststellen verslag  van de bestuursvergadering van de Prader-Willi/Angelman 

Vereniging  d.d. 16 december 2015 

3. Goedkeuring concept statuten vASN 

4. Rondvraag 

5. Sluiting 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten. De voorzitter vraagt of er 

nog iemand andere punten wil toevoegen aan de agenda. Er zijn geen nieuwe agendapunten 

waarmee de agenda is vastgesteld. 

 

2. Verslag bestuursvergadering PWAV, d.d. 16 december 2015 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de bestuursvergadering van de Prader-

Willi/Angelman Vereniging  d.d. 16 december 2015. Het verslag wordt vastgesteld.  
 

3. Goedkeuring concept statuten vASN 
Er zijn twee volmachten ontvangen. Deze twee volmachten stemmen vóór het concept van de 
nieuwe statuten. Alle vijf bestuursleden stemmen vóór het concept van de nieuwe statuten. 

 



Page 2 of 2 
 

Uitslag stemming concept nieuwe statuten: 7 vóór en 0 tegen. Hiermee zijn de concept statuten 
vastgesteld. Deze zullen met het verslag van deze algemene ledenvergadering naar 
notariskantoor Loyens en Loeff gestuurd worden om de statuten te laten passeren. 
 

4. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 

 

5.Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit om 20:00 uur de vergadering. 

 

Aansluitende Bestuursvergadering PWAV 
Aansluitend aan deze ALV vond de eerste vergadering plaats van het voltallige nieuwe bestuur van de 
vereniging. Alle bestuursleden waren positief gestemd dat er geen leden tegen de concept statuten 
gestemd hadden en dat de ingezette koers tot splitsing van de PWAV in twee organisaties met de 
bovengenoemde stemuitslag nu ook formeel kan worden afgerond en een nieuwe lijn met kracht en 
enthousiasme kan worden uitgezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening: 
 
Utrecht, 27 januari 2016 
 
 
 
 
 
 
 
R.M. Heethaar     J.M.M.T. Meulen 
Voorzitter vASN    Secretaris vASN 


