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OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Société des Gourmets Eurégionale 

 
 
 
 

Enschede, 1 oktober 2021 
 
 
 
 
Geachte Dames en Heren, beste kookvrienden, 
 
Hierbij nodig ik u uit en roep ik u op voor de algemene ledenvergadering van de 
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Société des Gourmets Eurégionale 
(SDGE), met statutaire zetel te Enschede, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 40073631. 
 
Tijdstip: zaterdag 16 oktober 2021, om 11.00 uur. 
Locatie: het Theehuis, Minister de Savornin Lohmanlaan 15 te Enschede. 
 
De agenda voor de vergadering is hierbij aangehecht. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het bestuur van Société des Gourmets Eurégionale 
 

 
 
 
Hermie Hermens, Vz. 
Marjolein Vrooijink 
Marius de Mol 
Peter Wilderink 
Ate Jeeninga 
Rutger van Wijk 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Société des Gourmets Eurégionale 
 
 

16 oktober 2021 
 
 
De agenda van de ledenvergadering luidt als volgt: 
 

1. Opening en goedkeuring agenda 
 

2. Notulen ALV 25 november 2020 
 

3. Jaarverslag van de voorzitter over 2020 
 

4. Jaarverslag van de penningmeester over 2020 
 

• Toelichting op en vaststellen van Jaarrekening 2020 
• Toelichting op begroting 2021 

 
5. Verslag van de kascommissie over 2020 

 
• Toelichting kascommissie 
• Décharge van de penningmeester 
• Voorstel tot herbenoeming [Peter en René] 

  
6. Verslag overige commissies 

  
• Menucie 
• Wijncie 
• Examencie 
• Activiteitencie 

 
7. Voortgang vereniging 

 
• Ledenbestand, entreekosten 
• Huurovereenkomst 
• Renovatieplannen rondom het Theehuis 

 
8. Statutenwijziging 

 
• Inwerkingtreding Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (1 juli 2021) 
• Voorstel tot wijziging van de statuten van de SDGE waarbij met name het 

volgende wordt gewijzigd: 
o artikel [] inzake [] wordt gewijzigd, waarbij []; 
o artikel [] wordt gewijzigd, waarbij []; 

een en ander overeenkomstig de concept akte van statutenwijziging met 
kenmerk [*], opgesteld door Hamer & Hordijk Notarissen.  
Het concept voor de statutenwijziging ligt vanaf 2 oktober 2021 ter inzage 
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ten kantore van Hamer & Hordijk Notarissen te Enschede en een 
elektronisch exemplaar is kosteloos op te vragen via de secretaris 
(secretaris@sdge.nl). 
 

9. Verkiezing bestuursleden 
 

• Statutair aftredend Marjolein Vrooijink, bestuurslid, niet herkiesbaar. 
Voorstel tot benoeming van Harold Snippert als bestuurslid.  

• Geïnteresseerden dan wel eventuele tegenkandidaten voor deze functie 
kunnen zich bij de secretaris melden (secretaris@sdge.nl). 

 
10.  Rondvraag 

 
       11.  Sluiting 
  
 


