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                                                                                          Arnhem, 30 oktober 2017 

Geachte leden, 

Hierbij delen wij u mee, dat de Algemene Vergadering (AV) van 6 november a.s. zal worden 
verzet naar 11 december a.s. De reden hiervoor leggen wij graag aan u uit. 
 
Zoals u weet werken we als vereniging aan een nieuw beleidsplan (waar veel leden een 
bijdrage aan leveren). Het streven is om dit beleidsplan met de daarbij behorende 
uitwerkingen in mei 2018 aan u te presenteren. Gedurende het proces van de ontwikkeling van 
dit plan ontstaan echter inzichten die ons duidelijk maken dat er zaken anders zullen moeten. 
 
In de huidige structuur binnen onze vereniging zijn regelmatig spanningen waarneembaar 
tussen bestuur en commissies en komen vragen van structurele aard naar voren. Dat heeft in 
de afgelopen periode geleid tot onrust en het vertrek van bestuurs- en commissieleden. Het is 
onze indruk dat deze onrust voortkomt uit de onduidelijkheid over de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze werkt verwarrend voor zowel de bestuurs- als 
de commissieleden en is niet bevorderlijk voor de samenwerking. Dit alles sterkt ons in het 
besef dat het belangrijk is op korte termijn de organisatorische inrichting van onze vereniging 
kritisch te bekijken met het doel een oplossing te vinden die de basis kan leggen voor het goed 
functioneren van bestuur en commissies. 
 
Het ontwikkelen van een goede zienswijze over de toekomst van onze vereniging vergt echter 
niet alleen  een degelijke voorbereiding maar vooral  ook voorafgaande afstemming. Dit vraagt 
van ons allen respect voor elkaars standpunten te hebben en naar elkaar te luisteren. 
 
Het bestuur wil de komende weken tot 11 december a.s. daarom gebruiken om 

 de structurele problemen met de betrokkenen uitvoerig te bespreken en te komen tot 
inzichten die verwerkt kunnen worden in het nieuwe beleid; 

 een eerste aanzet op te stellen voor de nieuwe organisatiestructuur, taken en 
verantwoordelijkheden, processen etc.; 

 een stappenplan op te stellen voor de realisatie van deze nieuwe structuur. 
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In de AV van 11 december a.s. zal het bestuur u allen nader informeren over de 
ontwikkelingen. Tevens zult u in de week van 20 november a.s. nader worden geïnformeerd 
over de agenda van de AV zodat u op de hoogte bent van de te nemen besluiten.  
 
Wij hopen dat u begrip hebt voor het uitstel van de AV.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 
 
Bert van den Akker, 
voorzitter 

 
 
 
 
 
 


