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Toelichting NVVO bestuur proces Algemene Vergadering 28 juni 2022.

J. Rullens heeft met zijn kennis van de wetgeving o.a. betreffende de WBTR geconstateerd
dat het bestuur niet conform de Statuten en daarmee ook niet naar de genoemde wet
gehandeld heeft.
Zoals iedere burger “dient men de wet te kennen” is in dit geval niet opgegaan bij het
bestuur: ondanks alle doorgenomen informatie van verschillende organisaties blijken we dus
toch in gebreke gebleven te zijn. Het heeft geen invloed gehad op het besturen van de
organisatie. Desondanks is er een verontschuldiging aan u de leden voor deze gang van
zaken op zijn plaats.
Wat betekent dit nu op dit moment:
Het rooster van aftreden bleek niet conform de Statuten te zijn, deze geven aan dat
bestuurders om de 3 jaar aftredend zijn. Afgelopen jaren is er een termijn van 4 jaren
gehanteerd, omdat er een rooster op basis van 4 bestuursleden was gemaakt.
Gevolg hiervan is dat Jaap Boom wettelijk geen bestuurslid is en Harry Proost aftredend is
volgens het reguliere rooster. Hij kan als vervangend voorzitter de Algemene Vergadering
leiden.
Jaap Boom stelt zich verkiesbaar als voorzitter en Harry Proost stelt zich herkiesbaar als
secretaris.
Het bestuur hoopt dat u instemt met de verkiezing van beiden voor de genoemde functies,
zodat we - uitgaande van het aannemen van de nieuwe Statuten en HH-reglement - een
frisse start kunnen maken aan de hand van deze goed uitgewerkte documenten.

De Algemene Vergadering van 28 juni 2022 zal indien er onvoldoende aanwezige leden voor
het benodigde quorum zijn; in ieder geval de agendapunten 1,2, 3 en 7 behandelen en de
overige zullen naar de geplande vergadering van 15 juli 2022 geheveld worden.
Bij deze delen wij u alvast mede dat agendapunt 7 bestuursverkiezing wijzigt in Jaap Boom
zich als kandidaat voorzitter meldt en Harry Proost herkiesbaar is als secretaris.
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