
 

 
 
 
 

AGENDA 
 

BEHORENDE BIJ EEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET ISLAMITISCH 
CULTUREEL CENTRUM LEIDSCHE RIJN 
 
Datum:  28 maart 2021  
Ontvangst:  14:30 uur 
Aanvang:  15:00 uur 
Locatie:  Pratumplaats 3 te Utrecht, begane grond (gebedsruimte) 
Aanmelden:  Verplicht via de website 
 
 
1. Opening 

 
2. Vaststelling agenda (1 min) 

 
3. Mededelingen (2 min) 

 
4. Algemeen jaarverslag 2020 (5 min) 

 
5. Financieel jaarverslag 2020 (20 min) 

 
6. Verslag kascommissie 2020 (10 min) 

 
7. Advies kascommissie (stemronde 50% + 1) (5 min) 

 
 Voorstel aan de ALV om decharge te verlenen aan het bestuur. 

 
8. Afscheid bestuursleden (5 min) 

 
9. Benoeming bestuurslid (stemronde 50% + 1) (15 min) (zie toelichting op pagina 2) 

 
 Penningmeester: 1 kandidaat: Abdelkarim Skori.  

https://nl.linkedin.com/in/karim-skori-6b689016 
 Secretaris: geen kandidaat 

 
10. Samenstelling bestuur (5 min) 

 
11. Beleid onderwijs ICCLR (15 min) 

 
12. Heroverweging benoemingsreglement (stemronde 50% + 1) (20 min) (zie toelichting 

op pagina 2) 
 
13. Rondvraag (5 min) 
 
14. Afsluiting 

https://nl.linkedin.com/in/karim-skori-6b689016


 

 
 
 
 
Toelichting bij agendapunt 9: 
Volgens het Reglement benoeming bestuursleden voor het bestuur van de 'Vereniging ICCLR' geldt bij 
1 kandidaat dat de kandidaat voorgedragen wordt aan de ALV en de kandidaat benoemd wordt tenzij 
2/3e van de ALV tegen stemt. 
 
Toelichting bij agendapunt 12 
Ondanks dat tijdens de vorige ALV het reglement door de ALV met meerderheid is aangenomen, is er 
door het bestuur goed geluisterd naar de kritiek en mogelijke voorstellen en alternatieven op dit 
reglement (zie notulen van de vorige ALV). Daartoe heeft het bestuur besloten in contact te treden met 
haar notaris en een drietal alternatieven voorgelegd. Van deze drie alternatieven zijn is de tweede 
alternatief niet mogelijk, alternatief 1 en 3 wel. Deze alternatieven wil het bestuur in stemming laten 
brengen tijdens deze ALV. 
 
 Alternatief 1: de bestuurder die wil aanblijven wordt niet voorgedragen aan de ALV met een 

bindend karakter, maar moet ook gewoon de sollicitatieprocedure doorlopen. Hierdoor krijgen 
anderen ook de kans om zichzelf kandidaat te stellen. De vrees is dat tijdens de ALV’s geen 
2/3e meerderheid wordt behaald, of althans zeer moeilijk om het bindend karakter te 
ontnemen. Hierdoor zul je nooit weten of er andere kandidaten zijn die mogelijk ook de 
bestuursfunctie ambiëren en wellicht geschikter zijn. Is deze optie gelet op de 
(dwingendrechtelijke?) bepaling van art. 2:37 lid 4 BW mogelijk en zo ja, is hier een 
statutenwijziging voor nodig (art. 8 lid 5 van de statuten?). 

o Antwoord notaris: ja dit is mogelijk, omdat de statuten niet spreken over een bindend 
voordracht aan de ALV, maar van een benoeming door de ALV (art. 8 lid 2). Dat een 
bestuurslid onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar is (art. 8 lid 5) maakt verder 
niets uit. 
 

 Alternatief 2: De bestuurder die wil aanblijven wordt wel voorgedragen aan de ALV met een 
bindend karakter, maar het bindend karakter kan ontnomen worden met meerderheid van de 
stemmen i.p.v. twee derde meerderheid van de stemmen zoals art. 2:37 lid 4 BW voorschrijft. 
Is dit mogelijk en zo ja, is hier een statutenwijziging voor nodig (art. 12 lid 5 van de 
statuten?). 

o Antwoord notaris: dit is niet mogelijk. Als het zou gaan om een bindend voordracht, 
dan zou je niet mogen afwijken van deze wet. Maar zoals bij alternatief 1 al 
geconcludeerd, de voordracht is niet bindend, dus is deze dwingendrechtelijke 
wetsbepaling niet van toepassing. 

 
 Alternatief 3: De bestuurder die wil aanblijven wordt voorgedragen aan de ALV, waarbij de 

ALV met meerderheid van de stemmen bepaalt of de bestuurder herbenoemd wordt en zo niet 
dan kan de bestuurder via de sollicitatieprocedure zichzelf alsnog kandidaat stellen. Ten 
opzichte van alternatief 2 gaat het hier niet om het ontnemen van het bindend karakter van de 
voordracht, maar gaat het om een reguliere stemming waarbij de ALV bepaalt of de 
bestuurder mag aanblijven of anders via de sollicitatieprocedure zich kandidaat moet stellen. 
Wanneer er tegengestemd wordt, is dit niet direct een afwijzing van de bestuurder, maar zo 
kan het wel ervaren worden. Daarom geniet alternatief 1 de voorkeur boven alternatief 3. 

o Antwoord notaris: Dit is wel mogelijk, maar zoals je zelf ook aangeeft, waarom zou je 
voor deze optie kiezen als alternatief 1 een mogelijkheid is; namelijk iedereen 
opnieuw laten solliciteren. 


