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Dc*r bor,'ensiaarxie te explrcittren
err erikel* hi jstellingen
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van de algemene ledeovergadaring
{jaarvergaderi.ng)
ligde
vereni"gingr
mêL beperkte
rechtsbevoegdlr,eid,
Leerliogen
van het "6YllNASIUl,t CELfÀ!'lltH ÍE SltOLLg*,
gehouden re ?tlclle apjZ' oktober t990.
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De vqorzitter
opent de vergadering en heet alle aanuezigen selkon.
enzovoorts.
Vervolgens
zet" de voorzit.ter
uiteen !íaarcrn het rcensei-ijk 1s on de oOuderraad* om tÊ zetten j.n een verenigi*g
met voll"edige rechtsbevoegdheid.
Na het beant$oorden van dirrerse vrager! wordt het voorstel
acclamatie
bij
aangenomen en worden een aaatal, pêrso$en,
en de
de voorzitter
uaaronder
secretaris
van de 0uderraad,
gevolmachtigd
orn a1 het nodíge te dcen cm de
gewe$ste structuur
te bereikea.
De voorzitter
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om r.c,-5Ê uur de vergadering.
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