VERSLAG VAN DE BEVINDINGEN VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE VBMM
1. Op 29 juni jl. heeft het Bestuur de wenselijkheid aangegeven een commissie in het leven te
roepen voor het samenstellen van een nieuw bestuur, met daaraan gekoppeld het herzien
van een duidelijk beleidsplan voor het goed functioneren van een bestuur van de vereniging.
Alle bestuursleden gaven aan terug te willen treden en stelden hiertoe hun functie
beschikbaar.
2. Onder voorwaarde dat het bestuur demissionair aanblijft tot een nieuw bestuur kan worden
geïnstalleerd, heeft de ledenvergadering een bijzondere commissie (BC) ingesteld onder
leiding van ondergetekende, met als overige leden mw. Van Oord en de heren Duijn en
Dröge. De focus ligt daarbij op de toekomst van de vereniging.
3. De BC heeft een aantal keren vergaderd en is tot de conclusie gekomen, dat een aantal
onderwerpen nadere aandacht vereist, zoals:
a. Herijking van de doelstellingen van de vereniging o.b.v. een inmiddels drastisch
gewijzigde wet- en regelgeving en overheidsoverleg structuur.
b. Een daarbij passende organisatiestructuur (bestuur, besluitvorming,vertegenwoordiging).
c. Een daarbij passend functieprofiel voor toekomstige bestuursleden, zowel wat betreft
affiniteit met het onderwerp als met het benodigde overleg.
d. De waarborging van de continuïteit van de vereniging bv. via overleg met een of enkele
demissionaire bestuursleden.
e. Het actualiseren van de financiën, de financiële verslaglegging en de kostenexploitatie,
die sinds 2016 niet meer is bijgehouden.
f. De goedkeuring verkrijgen van de ALV voor de jaarrekeningen 2016 en 2017.
g. Het actualiseren van de ledenadministratie, in het bijzonder gericht op wel of niet
beschikbare email adressen voor informatie, communicatie en contributie.
h. Overleg met MMN over afstemming en coördinatie, voornamelijk ten aanzien van de
bewonersbelangen binnen de groene contour.
i. Het zoeken van, voor het nieuwe bestuur van de vereniging, geschikte kandidaten voor
de verschillende portefeuilles.
4. Om al deze zaken aan te pakken bleek veel te weinig tijd beschikbaar. Gezien de
onwenselijkheid voor de vereniging van een te lange periode met een demissionair bestuur is
de BC tot de conclusie gekomen, dat een interim-periode moet worden ingesteld,
waarbinnen al deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en zonder dat het
functioneren van de vereniging geschaad wordt.
5. Wij stellen op basis hiervan aan de ALV voor, om te komen tot een interim-bestuur voor een
beperkte periode, eindigend met de ALV in het voorjaar 2018, waarin ook de financiële
verslaglegging over 2016 en 2017 kan worden afgerond. Zij heeft tot taak de eerder
genoemde zaken te effectueren; waardoor het inmiddels demissionaire bestuur in zijn
geheel tot heden decharge kan worden verleend voor het gevoerde beleid en pro forma
decharge wordt verleend m.b.t. de financiën. De decharge hiervan vindt in de volgende ALV
plaats. Het bestuur wordt bedankt voor hun inzet en kan per 1 november 2017 terugtreden.
6. De volgende personen zijn bereid gevonden van dit interim-bestuur met ingang van 1
november 2017 deel uit te maken:
Voorzitter Frans Cremer, secretaris Olga Matthijssen, penningmeester Rob Duijn, leden:
Bartho Dröge en Erik van Buiten.
W.g. FC / Leden BC, 26 oktober 2017 dorpshuis Maarn, Buitengewone ALV-VBMM.

