Stemmen in de ALV van PK I en PK II op 13 december 2021
Soort besluit (voorbeelden; niet uitputtend!)

-Vaststelling begroting, exploitatierekening en
jaarrekening.
-Benoeming bestuurders.
-Benoeming kascommissie.
-Decharge van het bestuur.
-Vaststelling voorschotbedrag.
-Vaststelling MJOP, vaststelling periode MJOP,
aanwijzing beschikkingsbevoegde eigenaar
reservefonds, beschikking over reservefonds (PK II art.
10).
-Uitbesteden administratie (PK I art. 38 lid 5; PK II art.
52 lid 5 sub a, jo. 56 lid 1).
-Uitgave m.b.t. begrotingspost binnen de ruimte van
die begrotingspost + 10%.
-Uitgave t.l.v. speciale reserve.

PK I (totaal 588 stemmen)

PK II (totaal 252 stemmen)

Quorumeis
1e stemming: 294
2e stemming: n.v.t.

Meerderheidseis
148
De helft plus een.

Quorumeis
1e stemming: n.v.t.
2e stemming: n.v.t.

Meerderheidseis
De helft plus een.
De helft plus een.

1e stemming: 392
2e stemming: n.v.t.
1e stemming: n.v.t.
2e stemming: n.v.t.

262
De helft plus een.
De helft plus een.
De helft plus een.

1e stemming: 168
2e stemming: n.v.t.
1e stemming: n.v.t.
2e stemming: n.v.t.

112
De helft plus een.
De helft plus een.
De helft plus een.

Quorumeis: Aanwezige of op grond van volmacht vertegenwoordigde breukdelen in verschillende varianten:
- geen quorum: de hoeveelheid aanwezige of vertegenwoordigde breukdelen is niet van belang;
- gewoon quorum: minimaal de helft van de breukdelen moet aanwezig of op basis van een volmacht vertegenwoordigd zijn;
- verstrekt quorum: minimaal 2/3 van de breukdelen moet aanwezig of op basis van een volmacht vertegenwoordigd zijn
Gewoon of versterkt quorum geldt niet bij een 2e stemming.
Meerderheidseis, ofwel ‘meerderheid van stemmen’ ook hier in verschillende varianten:
- gewone meerderheid: ‘de helft plus een‘
- versterkte meerderheid: 2/3 van de stemmen
Een meerderheidseis geldt altijd. Dus bij een 1e én 2e stemming.
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Toelichting

PK I
Totaal aantal
stemmen: 588
Zie HS I p. 54
onder IV.

PK II
Totaal aantal
stemmen: 252
Zie HS II p. 57
onder IV.

Aanwezige of op grond van volmacht vertegenwoordigde
breukdelen. Gewoon of versterkt quorum geldt niet bij een 2e
stemming.
Gewoon quorum of Versterkt quorum
geen quorum
Hoofdregel is
Minimaal 2/3 bij:
minimaal de helft,
a. buiten het onderhoud vallende
tenzij het besluit
uitgaven boven grensbedrag. Zie art. 38
past binnen
lid 5;
begroting (+ 10%) of b. verbouwing, aanbrengen of
komt t.l.v. speciale
wegnemen installaties. Zie art. 38 lid 8;
reserve. Zie art. 37
c. besluit tot beheer middelen buiten
lid 5.
het bestuur ex art. 5:131 lid 4 BW. Zie
art. 38 lid 9;
d. wijziging HR. Zie art. 44 lid 2.
Aanwezige of op grond van volmacht vertegenwoordigde
breukdelen. Versterkt quorum geldt niet bij een 2e stemming.
Geen quorum
Versterkt quorum
Hoofdregel is dat er
géén quorumeis is.

Meerderheid van stemmen.
Dit geldt altijd. Dus bij een 1e én 2e stemming.
Gewone
meerderheid
Hoofdregel is
dat er een
gewone
meerderheid
moet zijn: ‘de
helft plus één.‘
Zie art. 37 lid 1.

Versterkte meerderheid

Minimaal 2/3 bij:
a. buiten het onderhoud vallende
uitgaven boven grensbedrag. Zie art. 38
lid 5;
b. verbouwing, aanbrengen of wegnemen
installaties. Zie art. 38 lid 8;
c. besluit tot beheer middelen buiten het
bestuur ex art. 5:131 lid 4 BW. Zie art. 38
lid 9;
d. wijziging HR. Zie art. 44 lid 2.
Meerderheid van stemmen.
Dit geldt altijd. Dus bij een 1e én 2e stemming.
Gewone
Versterkte meerderheid
meerderheid
Hoofdregel is
Minimaal 2/3 bij:
dat er een
a. buiten het onderhoud en herstel
gewone
vallende uitgaven. Zie 52 lid 5 sub a;
meerderheid
b. uitgaven t.l.v. reservefonds. Zie art. 52
moet zijn: ‘de
lid 5 sub b;
helft plus één.‘
c. besluit tot aangaan verplichtingen
Zie art. 50 lid 1. boven grensbedrag. Zie art. 52 lid 5 sub c;
d. verbouwing, aanbrengen of wegnemen
installaties. Zie art. 52 lid 8;
e. wijziging HR. Zie art. 59 lid 4.

Minimaal 2/3 bij:
a. buiten het onderhoud en herstel
vallende uitgaven. Zie 52 lid 5 sub a;
b. uitgaven t.l.v. reservefonds. Zie art.
52 lid 5 sub b;
c. besluit tot aangaan verplichtingen
boven grensbedrag. Zie art. 52 lid 5 sub
c;
d. verbouwing, aanbrengen of
wegnemen installaties. Zie art. 52 lid 8;
e. wijziging HR. Zie art. 59 lid 4.
PK I/PK II: Blanco stemmen, ongeldige stemmen en (verklaringen van) stemonthouding worden niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend.
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