Statutair moeten er een bestuur van minimaal 5 pers. zijn, buiten dat het met 2 personen echt niet te doen is om
een vereniging met deze omvang te besturen en behartigen.
Na deze constatering geeft Dhr. P . Timmermans aan alleen beschikbaar te blijven voor de financiële afwikkeling van
de VBMM, na opheffing of ter overdracht aan een opvolger. En zo blijft er nog 1 bestuurslid over.
Dhr. K. Pater geeft aan nergens te vinden dat er 3 bestuursleden waren die kortstondig bestuurder wilden zijn. En
dat leden niet op de hoogte zijn gebracht dat er nieuw bestuur gezocht werd.
Dhr. R. Letema zegt hierop dat dat zeer duidelijk is besproken in de ALV en is de 3 leden zeer erkentelijk voor het
tijdelijk overnemen van de bestuursfuncties om de VBMM te continueren en nieuwe bestuursleden te vinden.
Dhr. B. Musegaas zegt ook niet te weten van kortstondig bestuur, maar door anderen wordt duidelijk gemaakt dat
dit zeker bekend was. Er is contact met leden gemaakt door telefoongesprekken, Facebookberichten, huis aan huis
kranten, websiteberichten, etc. Maar O reactie.
Er zijn ook reacties in de ALV dat er op 8 april 400 leden zijn aangeschreven (per post) met de noodzaak toch
duidelijk aangegeven, maar dat er schandalig weinig leden bij de ALV aanwezig zijn.
De voorzitter geeft aan dat er veel leden zijn die hun contributie betalen, maar verder niets van doen willen hebben
en verwachten dat alles gedaan wordt. Ook de bereidheid om aan projecten mee te werken is er niet. Men vindt
VBMM prima, maar heeft er zélf geen tijd voor beschikbaar.
Afsluitend voor punt 6. (na punt 7. behandeld te hebben);
Alle bestuursleden blijven nog in functie tot 1 juli 2019, dán OF bestuurswisseling na het vinden van 4 nieuwe
bestuurders OF opheffing vereniging.
Het bestuur zal de komende 2 maanden (deadline op 25 juni 2019), samen met de aangemelde commissieleden
(Dhr. E. de Boer, Dhr. R. Letema, Dhr. B. Musegaas, Mw. B. Pater en Dhr. K. Pater) actief werven onder de VBMM
leden en dorpsgenoten.
7. Voorstel bestuur; opheffen VBMM

Ingekomen stukken t.b.v. dit punt;
5 e.mails met afmelding voor ALV en instemmen opheffing VBMM.
1 citaat daaruit: Mw. Van Hoorn-Pannevis heeft begrip voor het voorstel, is zelf boven de 90 en niet meer in staat
actief mee te doen.
De voorzitter had een telefonisch contact met wethouder R.Jorg, welke aangaf het zeer spijtig te vinden wanneer
de vereniging beëindigd zou worden en de reden daarvoor is dat door een bezuinigingsvoorstel in de Raad alle
verenigingsactiviteiten worden wegbezuinigd. Hr. R. Jorg vindt dat dorpsbelangen bij de gemeente gebracht
móeten blijven worden. VBMM zou daardoor een prominentere positie kunnen innemen.
Dhr. P . van den Berg zou het zeer jammer vinden als VBMM stopt en vraagt of er geen mogelijkheid in
samenwerking met MMN is?

Frans Cremer haalt het ingekomen stuk van de Voorzitter van MMN er bij, waarin in een voorstel voor gesprek 2
opties aan de orde komen. Frans had de voorzitter van MMN uitgenodigd bij de ALV aanwezig te zijn, maar dit leek
hem geen goed idee.
(zie bijlage 1.)
Dhr. R. Letema geeft aan in beginsel niet voor opheffing van VBMM te zijn; er zijn voldoende projecten om te
behartigen voor de vereniging; Buntplein/Brandweerkazerne/ Henschotermeer/Ondertunneling Maarsbergen/
Bezuinigingsvoorstel/etc.
Wel is hij het eens dat niemand meer zin heeft om zich in te zetten voor zijn omgeving! Hij noemt het gènant !
Hij pleit voor intensief onderzoek naar het voorstel van MMN.
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Dhr. 8. Musegaas is het eens met Dhr. R. Letema en noemt nog wat projecten;

Energietransitie / omgevingsvisie / Aansluiting A12 / Parkeerproblemen / etc.
Hij is er van overtuigd dat een klein bestuur ook kan functioneren en had graag schriftelijke communicatie gehad
aan de leden over de situatie. Hij ziet nog steeds mogelijkheden onder de leden van VBMM voor nieuwe
bestuurders en deelt een op schrift gesteld voorstel uit aan de ALV. (zie bijlage 2.)
Hij denkt dat leden op het verkeerde been zijn gebracht door de melding in de ledenbrief dat er bijna geen projecten
meer zijn om te behandelen door VBMM. Hij vindt dat dat duidelijker uitgelegd moet worden aan de leden.

Dhr. E. de Boer is het ook eens met Dhrn. Letema en Musegaas Een eerder bericht aan de leden had wenselijk
geweest om de noodzaak aan te geven. Hij voorziet bij een samenwerking met MMN moeilijkheden en pleit voor

zelfstandig door OF stoppen!

Dhr. E. de Boer tipt ook de vereniging Dorpsraad Maarsbergen aan en vraagt zich af of deze groep niet alle projecten
voor Maarsbergen op zal nemen, zodat Maarsbergers weggaan bij VBMM?

Dhr. K. Pater is het geheel eens met Dhr. B. Musegaas en pleit voor doorgang, desnoods onder MMN.
Dhr. T. Nelissen zegt dat er projecten zat zijn, maar geen mensen die het begeleiden. Veel projecten worden in

"achtertuinen' geregeld en men gaat zelf daarvoor naar de Gemeente. Om al die clubjes bij elkaar te krijgen gaat
volgend hem nooit lukken, zij hebben VBMM niet nodig. Maar er zijn per onderwerp genoeg actieve mensen bezig.

Mw. J. van Essenburg pleit voor nu direct opheffen. Wat maakt nu die 2 maanden nog uit, als er al 2 jaar wordt
aangegeven dat er nood aan de man (het bestuur) is en er nog geen enkele kandidaat is opgestaan.
Na de ledenbrief waar iedereen zo van is geschrokken is er wel een zeer lage opkomst bij de ALV.
Geen voorstander van samenwerking met (onder) MMN en onze financiën wil zij daar absoluut niet naar
overhevelen.

Dhr. P. van den Berg denkt dat er nog best draagvlak onder de leden te vinden is en is voorstander van doorgaan,
anders spijt krijgen. Desnoods doorgang onder MMN.

Dhr. G. Verhoef is het eens dat het schandalig is hoe weinig leden er deze ALV bij zijn, na het ontvangen van de

ledenbrief.

Na alle meningen en voorstellen te hebben gehoord is er een kwartier PAUZE, waarna een stemming volgt over de
voortgang van VBMM.
Na alles gehoord te hebben tijdens de ALV is er voor penningmeester P. Timmermans een 'ander landschap'
ontstaan, waardoor hij heeft besloten ook af te treden als bestuurslid, maar wel alle financiële zaken goed wil
afronden of over wil dragen. Hierdoor zijn er nu 4 bestuurs-plekken vacant.
De 4 opties waarover wordt gestemd:

1.

NU de VBMM opheffen

2.

NU in gesprek gaan met MMN over commissie VBMM onder de vereniging MMN

3.

Nog 2 maanden actief bestuursleden werven onder leden en dorpsgenoten. Wanneer daar niet voldoende
(ten minste 4 nieuwe bestuursleden) uitkomen, dan wordt de VBMM per 30 Juni 2019 opgeheven.

4.

Nog 2 maanden actief bestuursleden werven onder leden en dorpsgenoten. Wanneer daar niet voldoende

(ten minste 4 nieuwe bestuursleden) uitkomen, dan in gesprek gaan met MMN over commissie VBMM
onder de vereniging MMN. Wanneer uit de gesprekken met MMN, na 2 maanden, geen overeenstemming
komt (het bestuur heeft mandaat om te beslissen wat een juiste overeenstemming is voor VBMM) dan
wordt 31 augustus 2019 de VBMM opgeheven.
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