OTULE VA DE BUITEGEWOE LEDEVERGADERIG
AFD. OORD-HOLLAD OP 7 FEBRUARI 2008 te AKERSLOOT.
Aanwezig: Henk Kooring, Peter Jonker (demissionair bestuur)
Ondersteuning: Siem Bakker, Jan Koek
Voorgestelde bestuursleden:Martijn Kramer, Tiny van Santen, Ron Bos, Cees de Wildt, E.
Keijsper, Martin Schaap.
Afwezig: Martin Schaap wegens ziekte
1 . OPEIG: Deze wordt verricht door Henk Kooring, lid van het demissionaire bestuur .
ILEIDIG:
In het kort lichtte hij toe waarom het bestuur demissionair was geworden .Het kwam hierop
neer dat door onderlinge verschillen, de voorzitter en toenmalige secretaris, de groep als
zodanig niet meer kon functioneren. Toen de secretaris zijn functie aan de wilgen hing ging
het bergafwaarts en werd de groep te klein om optimaal zijn werk te doen.
Benadrukt wordt nog eens dat dit niet persoonlijk bedoeld is.
De oude voorzitter Pé Laan concludeerde daarop terecht dat het zo niet verder kon en het
bestuur is toen ,op 13 december in een buitengewone ledenvergadering ,demissionair gegaan.
Siem Bakker is toen benaderd en heeft toegezegd als formateur op te treden om een nieuw
bestuur te vormen.
FORMATIE:
Waarna Siem Bakker de formatie toelicht.
De opdracht was deskundigheid, spreiding en een bestuur wat door één deur kan. Na talrijke
gesprekken en telefoontjes is er een overleg geweest. Om diverse redenen haakten de leden
van het oude bestuur één voor één af zodat het toch nog een hele klus is geweest om dit tot
een goed einde te brengen. Waarop de conclusie getrokken kan worden dat dit beslist geen
jaar is om met plezier op terug te kijken. Maar we moeten een nieuwe start maken en niet
meer achterom kijken. Wat niet wegneemt dat de afspraken en beloften uit het verleden
gestand gedaan zullen worden.
2 . APPÈL AFGEVAARDIGDE.
Aan de hand van de ingeleverde geloofsbrieven waren er 1527 leden vertegenwoordigd.
Na correctie omdat enkele verenigingen geen geloofsbrief hadden ingeleverd, of later
aanwezig waren, bleek het om de vertegenwoordiging van 1570 leden te gaan.
Een grote opkomst dus.
3 .VERKIEZIG LEDE AFDELIGSBESTUUR.
Er zijn geen nieuwe aanmeldingen, dus stelt Siem Bakker voor om per acclamatie het
voorgestelde bestuur te benoemen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
De bestuursleden stellen zich met een korte toelichting voor en het resultaat is:
Martijn Kramer
Tiny van Santen
Henk Kooring
Ron Bos
Martin Schaap
Cees de Wildt
Erik Keijsper

-

penningmeester
secretaris
bestuurslid/commissaris
bestuurslid/commissaris
bestuurslid/commissaris
bestuurslid/commissaris
bestuurslid/commissaris

Rayon C
Rayon E
Rayon F
Rayon C
Rayon A
Rayon A
Rayon C

TOELICHTIG:De status van Siem Bakker is dat hij voor de periode van één jaar de
vergadering zal voorzitten, zodra er uit het bestuur of daarbuiten een geschikte kandidaat is
om voorzitter te worden, zal dit overgedragen worden.
Huub Boymans zal het vluchtenpenningmeesterschap blijven vervullen, maar is geen lid
meer zijn van het bestuur. Cees Kramer heeft ook zijn ondersteuning toegezegd, dit i.v.m. het
scheiden van de financiën, tussen de penningmeester en de vluchtpenningmeester.
Jan Koek zal het secretariaat ondersteunen.
Met instemming van de vergadering blijft Henk Kooring nog één jaar in functie, dit ondanks
zijn aflopende termijn van 9 jaar, zijn ervaring en expertise kan in het nieuwe bestuur niet
gemist worden.
NOOT: Martin Schaap, door ziekte afwezig, aangenomen.
Zo spoedig mogelijk zullen de taken binnen het bestuur verdeeld worden en zal hier
mededeling van worden gedaan.
4 . VERKIEZIG KIESMAE.
Dit zijn geworden:
Henk Kooring
Cees de Wildt
reserve Martijn Kramer
Hierna vroeg de heer Bakker een daverend applaus voor de afgetreden bestuursleden omdat
ondanks zware tijden, zij toch de afdeling draaiende hebben gehouden. Daarnaast wenste hij
het nieuwe bestuur een gezonde toekomst tegemoet.
*** EE MEDEDELIG***
Er zijn nog enige verenigingen die de formulieren voor het bestellen van materiaal niet
hebben ingeleverd. Op de vergadering worden er nog 3 + een toezegging ingeleverd en
gedaan. Daar er wat reserve formulieren geprint zijn komen nog een vijftal verenigingen deze
ophalen en zullen ze z.s.m. retourneren.
5 . Over het rapport “EERLIJKER SPEL”
Als we dit willen behandelen, zoals beloofd is, gaan we de vergadering van 6 maart niet
halen, deze moet dan naar het einde van de maand worden verschoven . Dit kan alleen als de
vergadering het met algemene stemmen aanneemt. Er ligt al een brief van de Snelpost uit
Haarlem, dat zij hierop tegen zijn. Maar we verzoeken de vergadering om commentaar.
Over het algemeen vindt men, als door tijdsdruk en een te grote haast iets mis gaat dit een
slechte start is voor het nieuwe bestuur. Na stemming blijkt dat de overgrote meerderheid wil
dat er een voorstel van het bestuur wordt geagendeerd op de najaarsvergadering.
Er zijn n.l. twee versies rapporten, een van de commissie Eerlijker Spel en een van de heer
Boymans, die niet met elkaar overeenkomen.
Zo kan het nieuwe bestuur de rapporten tenminste grondig doornemen en tot goed
onderbouwde voorstellen komen.
Wat betekent dat het bestuur respijt krijgt. We wilden dit toch bespreken want “beloofd is
beloofd “in deze kwestie.
Enkele verkeerd gekozen datums met tot betrekking tot de oefenvluchten werden door de heer
De Winter opgemerkt en zullen gecorrigeerd worden.
De financiële controlecommissie uitte nog haar ongenoegen i.v.m. het openstaande saldo van
diverse verenigingen en suggereert hier maatregelen tegen te treffen.

De commissies zoals ze aangesteld zijn blijven gewoon intact.
De aanbevelingen van Huub Boymans zullen zeker onder de loep genomen worden .

T. van Santen.

