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verklaring  
 
Ondergetekenden, Frans Cremer, lid van de Bijzondere Commissie vanuit het Bestuur 
VBMM en Berend Musegaas, lid van de Bijzondere Commissie vanuit de ALV VBMM, 
verklaren het volgende: 
 

1. Tijdens de ALV VBMM op donderdag 25 april jl. is door de vergadering besloten 
een ultieme poging te doen om te komen tot de invulling van een nieuw bestuur door 
het benoemen van een “bijzondere commissie” (BC), die via een ledenwerfactie zal 
trachten vóór 1 juli 2019 helderheid te krijgen of er een bestuur kan worden 
geformeerd van minimaal 5 leden, het statutaire minimaal vereiste aantal. Zo niet, 
dan wordt de Vereniging ontbonden. 
 

2. De BC heeft een deur-aan-deur circulaire gemaakt en verspreid binnen Maarn, 
Maarsbergen en Valkenheide waarin werd opgeroepen zich aan te melden als 
belangstellende voor een bestuursfunctie. Daarnaast heeft de BC ook gezorgd voor 
aandacht in de pers. In totaal hebben in reactie hierop een 20-tal geïnteresseerden te 
kennen gegeven belangstelling te hebben.  
 

3. Op 20 en 24 juni zijn informatieavonden gehouden, waarop met elkaar kon worden 
kennisgemaakt en informatie uitgewisseld. Bij de uitnodiging voor die avonden was 
het visiedocument gesloten, zoals dat was vastgesteld door de ALV VBMM 2018. 
Tijdens beide bijeenkomsten is eveneens expliciet gemeld, dat het om drie functies 
t.b.v. de Vereniging gaat: bestuursleden, projectcoördinatoren en specifiek te 
verrichte taken op basis van individuele belangstelling. 
 

4. Aan het einde van iedere bijeenkomst is de aanwezigen gevraagd wie zich kandidaat 
stelt, c.q. zijn kandidatuur handhaaft. Daarop reageerden 14 personen positief.  Met 
drie kandidaten moet nog worden gesproken. Dat gesprek zal in verband met de 
vakanties in de loop van de maand augustus plaatsvinden. 
 

5. Ondergetekenden stellen op basis hiervan vast, dat de doelstelling van het minimaal 
benodigde aantal kandidaat-bestuursleden voor het formeren van een nieuw 
verenigingsbestuur, conform de statutair vastgelegde vereisten vóór 1 juli 2019 
(ruimschoots) is gehaald, waarmee de continuïteit van de Vereniging blijft 
gewaarborgd en deze NIET wordt opgeheven. 

 
  
Maarn / Maarsbergen, 28 juni 2019 
 
 
(w.g.) 
 
 
Frans Cremer       Berend Musegaas 
 


