
                                                                                                                               Sambeek 27-8-2022 
Hallo beste sportvrienden, 

 
Bij deze willen wij alle bestuursleden, leden, ereleden en jeugdleden van jullie vereniging uitnodigen 
voor een open vergadering. Deze vergadering is tot stand gekomen omdat we hebben begrepen dat er 
in sommige verenigingen onduidelijkheid is onder de leden over de toekomst. De onderstaande 
verenigingen willen meegaan in het oprichten en tot stand komen van een nieuwe klein dieren 
vereniging in Noord Limburg. 
 
KSV Venray 
De Pionier Reuver 
De Eendracht Venlo 
Sportfokkers Neer 
PSV Horst 

 
Hiervoor is Franc Beekmans uitgenodigd om uitleg te geven voor het opheffen van de bestaande 
verenigingen en waar we rekening mee hebben te houden volgens de statuten. Verder wordt er 
besproken waar we met het oprichten van een nieuwe vereniging rekening mee moeten houden en 
worden de nieuwe concept statuten besproken. 
 

De vergadering vind plaats op dinsdag 6 september  2022 aanvang 20.00 uur. 
In Manege Wieneshof Hagelkruisweg 25 te Horst-Hegelsom. 
 

Agenda. 
 
1 Opening 
2 Presentie lijst 
3 Notulen van 22-8-2022 
4 In het kort. Hoe gaat het opheffen van bestaande verenigingen in zijn werk. 

* uitschrijven Kamer van Koophandel  
* Uitschrijven KLN 

5 Nieuwe op te richten vereniging waar we rekening mee moeten houden. 
* Statuten nieuwe vereniging 

    * Kosten notaris, wel of niet inschrijven. 
* Kosten Kamer van Koophandel en UBO. 
* Totaal bezit vereniging inbrengen geld en natura. 

    * In het jaar van samen gaan betaald iedere vereniging de contributie voor zijn leden 
    * Inschrijven nieuwe vereniging  KLN, per  30-11-2022 

6 Bedenken naam voor de nieuwe vereniging deze graag doorgeven aan de ondergetekende 
7 Welke bestuurders willen doorgaan, graag dit al zo vroeg mogelijk doorgeven 
8 Rondvraag 
9 Sluiting 
 
Mochten jullie deze avond verhinderd zijn dan graag afmelden bij de secretaris van jou vereniging. 
Namens de initiatiefnemers. 
 
Sjaak van de Beucken Sportfokkers Neer 06-23669497 
Marcel Hermens P.S.V. Horst  06-15487022 


