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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een oproep aan alle aanwezigen: “voer de discussie
in onderling vertrouwen, en handel vanuit principe “wij” en niet vanuit de gedachte “zij”, het
bestuur”, tegenover “wij “, de ledenraad. De aanleiding van deze oproep was het
wantrouwen dat te lezen én te horen was in diverse reacties op de uitnodiging van deze
extra, niet aangekondigde ledenraadsvergadering. Het was vooral de voorzitter die
persoonlijk aangesproken werd, maar ook de andere bestuursleden zijn benaderd.
Hij eindigde zijn opening met de woorden: ”Het bestuur bestuurt en de ledenraad
controleert”.

2.

De agenda
Bespreking begrotingswijziging t.b.v. van de post “personele bezetting” of wel de invulling
van een openstaande vacature verenigingsmanager”.
Voorafgaand aan de discussie concludeert de voorzitter dat 50% van de ledenraadsleden
aanwezig is en dat er niet digitaal gestemd kan worden. Om deze reden stelt de voorzitter
voor dat het besluit dat deze 25ste mei genomen: een “voorgenomen” besluit is dat tijdens de
vergadering van 16 juni aanstaande omgezet wordt naar een “definitief” besluit. Het bestuur
kan wel een start maken met de wervingsprocedure. De vergadering gaat akkoord met deze
werkwijze.
In volgorde krijgen alle aanwezigen de gelegenheid zich uit te spreken over het agendapunt
begrotingswijziging
a. Jan van der Stelt: wat betekent de wijziging voor de begroting van 2019? Post personeel
gaat 30 k€ omhoog. JvdS: jammer dat het ten koste gaat van de contactdagen ‘t land in’.
Antwoord Bert Willigenburg: daar gaat het niet ten koste van. Het organiseren van 5 – 6
bestuurders contactdagen is op dit moment te veel om in één jaar te doen.
b. Ab Tromp: uitdagende job, maar salaris is te laag. Hij verwacht weinig reacties.
c. Paula Swenker: geen vragen.
d. Tineke Brascamp: vraagt waarom de contactdagen bestuur niet nog dit jaar
georganiseerd worden.
e. Frans Kapsenberg: begroting is ondoorzichtig: nu 2,9 fte. Blijkbaar is 3,7-3,8 fte gewenst.
f. Paul Meessen: 5 dagen ‘NBV ’t Land in’ toch op de korte termijn uitvoeren
g. Albert Both: gang van zaken niet professioneel, dat kan en moet anders. Frequentie
bestuur contactdagen opvoeren.
h. Roel Broekman: betere onderbouwing van de financiële consequenties was gewenst.
i. Ronald Floor: betere financiële onderbouwing was/is gewenst.
j. Kees de Lind van Wijngaarden: staat achter het voorstel, de manier waarop verdient
geen schoonheidsprijs.
k. Henk van de Ven: verzoek tot begrotingswijziging niet doorzichtig: in februari is een
verhoging van 15 k€ t.b.v. personeelsuitbreiding goedgekeurd, is nu 30k€. Het is niet
duidelijk welke taken hiervoor uitgevoerd gaan worden.
De voorzitter meldt dat een menselijk personeelsbeleid gewenst is en daarvoor is
uitbreiding noodzakelijk; hiermee wordt een bestaande vacature ingevuld.
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l.

m.

n.
o.
p.
q.

r.

s.

Paul van Doremalen: is voor de ‘wij-cultuur’; hij stoort zich aan de niet-constructieve
houding van de afgevaardigden uit Noord-Holland. Hij vraagt zich af waarom deze
achterdocht er is. Hij vertrouwt het bestuur en ondersteunt dus voor het voorstel.
Willy Bos: deze extra vergadering was niet nodig; deze begrotingswijziging had ook op 16
juni besproken kunnen worden. Misschien kunnen we in de toekomst digitaal
vergaderen?
Kees de Vries: is tegen het werk, kan ook door de vrijwilligers van de diverse commissies
worden uitgevoerd.
Harry Rijff: noodzaak van deze vergadering werd pas duidelijk na ontvangst van het
tweede schrijven.
Jan Kruit: tweede schrijven gaf meer inzicht in de problematiek.
Rob Vroom: is het eens met de opmerkingen van Paul Meessen: de 5 andere bestuur
contactdagen (NBV ’t Land in) moeten zo snel mogelijk, bij voorkeur nog dit jaar worden
uitgevoerd.
Jacob Bouw: eerste communicatie viel rauw op het dak, heeft geen mandaat van de
afdelingen kunnen organiseren. Er was veel oud-zeer in Nunspeet. Dit is nu gedeeltelijk
opgelost, omdat alle informatie naar de leden wordt doorgestuurd. De leden voelen zich
nu gehoord.
Hajo Witzel: personeelstekort is een probleem. Wij willen in de afdeling veel
ondernemen en daarvoor is de ondersteuning van het “kantoor” essentieel.
(totaal 19 inspraken)

3. De stemming
18 stemmen voor, 1 stem tegen.
De begrotingswijzing is door de vergadering aangenomen en wordt aldus gepresenteerd aan
vergadering van 16 juni. Het bestuur start met de werving.
4. Rondvraag
In de rondvraag wordt nogmaals aandacht gevraagd voor een snelle uitvoering van de resterende
contactdagen ofwel “NBV ’t Land in”. Het bestuur zegt toe dat dit onderwerp aan de orde kan
komen op 16 juni a.s., de eerstvolgende ledenraadsvergadering.

5.

Voorzitter sluit de vergadering rond 19.20 uur.
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