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I.
Algemeen
De Bijzondere ALV d.d. 3-11-2017 wordt geopend door de demissionaire voorzitter van de
vereniging Frank de Kruijf. Frank geeft het woord aan de vertrouwenscommissie. (Cors,
Lianne, Evelien, Mark, Jorn)
noot: In de voorgaande bijzondere ALV d.d. 29-09-2017 is er vanuit de aanwezigen leden een
vertrouwenscommissie gevormd, zij hebben de afgelopen maand onderzocht waarom het
voltallige bestuur nu is afgetreden en een advies gevormd voor een succesvolle toekomst van
de vereniging. Deze analyse en dit advies is gedurende de avond gepresenteerd aan de
aanwezige leden. (zie bijlage voor de presentatie)
II.
Presentatie
De presentatie is als volgt opgebouwd:
- Analyse / Conclusie waarom het voltallige bestuur met hun werkzaamheden stopt.
- Adviezen voor succesvolle toekomst.
- Rond de tafel groeps-gesprekken (tafel 1 tm 4).
- Terugkoppeling gesprekken plenair.
- Rondvraag en sluiting.
De analyse en conclusie worden doorgesproken, het is alle aanwezigen duidelijk genoeg
geworden waarom het bestuur is afgetreden. Het “verleden” wordt hiermee afgesloten.
De adviezen voor het nu en de toekomst worden uiteengezet:
1.
2.
3.
4.
5.

Spoedig een fris/nieuw bestuur vormen die de uitdaging aangaat.
Beheersen en oplossen van de genoemde frictie.
Actualiseren handboek met goede taken, rollen, bevoegdheden.
Vormen van een compact bestuur en een platte organisatie.
Een vereniging drie breed ondersteund wordt door haar leden: “vele handen maken
licht werk”

Het is van groot belang voor de vereniging en haar leden dat er zo snel als mogelijk
een nieuw bestuur gevormd wordt. De dringende oproep die avond aan de leden is of zij
zich willen opgeven als kandidaat bestuurslid of een andere nog niet ingevulde rol binnen de
vereniging.
De geadviseerde organisatiestructuur wordt gevisualiseerd als ook de daarbinnen openstaande
rollen/posities. De aanwezige leden worden uitgenodigd in “rond de tafel” gesprekken. In de
tafelgesprekken geven diverse leden hun contactgegevens op en geven aan graag in nader
gesprek te willen treden voor de invulling van een rol, een aantal leden stelt zich gelijk
kandidaat.
Een terugkoppeling van deze gesprekken wordt plenair die avond gedeeld. Resume hiervan is
dat diverse rollen ingevuld kunnen gaan worden, met uitzondering van de bestuursfuncties.
Er heeft zich die avond een lid kandidaat gesteld, er zijn minimaal vier bestuursleden nodig.
III.

Rondvraag en afsluiting

Het volgende wordt in de bijzondere ALV vergadering afgestemd:
Opvolg Acties
- Alle aanwezige leden gaan binnen hun kennissenkring na of er personen zijn die zich
kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie. (indien er kandidaten zijn dit graag
spoedig melden aan de vertrouwenscommissie/vereniging)
- De vertrouwenscommissie onderzoekt simultaan mogelijkheden tot het spoedig vormen
van een (nood) bestuur eventueel een betaald bestuur.
Bijlagen: powerpoint presentatie vertrouwenscommissie d.d. 3-11-2017

