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STEMFORMULIER ALV 2020 

Let op: kruis nooit meerdere opties aan, maar maak altijd een keuze tussen ‘eens’, ‘oneens’ of ‘blanco’. Zet een 

kruisje (X) bij je keuze.  

Als je bij een bepaald onderwerp kiest voor blanco, telt je stem mee als geen bezwaar. 

Om een besluit door te laten gaan, moet  tweederde van de stemmen voor het besluit zijn, of geen bezwaar 

hebben tegen het besluit. 

 

NAAM ……………………………………………………………………………………………………………We vragen je je naam in te vullen om de 

geldigheid van het stembiljet te garanderen en te voorkomen dat mensen 2 of meer keer kunnen stemmen. Jouw individuele 

keuze heeft geen invloed op jouw individuele rechten als lid. Jouw keuze heeft wel invloed op de koers die Anoiksis wil varen. 

 

ONDERWERP EENS ONEENS BLANCO 

Anoiksis sluit zich aan bij Mind in plaats van bij 

Ieder(in) 

   

Ik ben het ermee eens dat Arnold Brabander 

secretaris wordt en daarmee toetreedt tot het 

bestuur 

   

Ik stem in met verlenging van de termijn voor 
het houden van de jaarlijkse algemene 
vergadering, zodat de 
algemene vergadering niet binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar dient 
plaats te vinden (artikel 12 lid 2 van de 
statuten). Verlenging betreft een termijn van 
twee maanden. 

   

Ik volg de kascommissie in haar besluit 

decharge (goedkeuring) te verlenen aan het 

bestuur. 

   

Ik stem in met de voorgestelde 

statutenwijzigingen 

   

Ik stem ermee in iedere advocaat, (kandidaat-) 
notaris en medewerker van Loyens & Loeff 
N.V., en wel ieder afzonderlijk, te machtigen de 
akte van statutenwijziging te tekenen ten 
overstaan van de notaris 

   

 

Formulieren die binnenkomen na 16 augustus tellen niet mee met de stemming. 

Hartelijk dank! Jouw stem is van grote waarde! 
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