Beste bestuur,
Als gevolg van onze zieke secretaris (covid) ontvangen jullie deze mail van mij.
Als het goed is heeft onze secretaris eerder een mail verstuurd waarin gesteld is
dat wijzigingen huishoudelijk reglement en statuten alleen aangenomen kunnen
worden tijdens de algemene ledenvergadering. We hebben hierop geen antwoord
ontvangen. De genoemde mail is door ons niet ontvangen en heeft er dus ook
geen antwoord plaatsgevonden. Een enquête is geen vergadering. Leuk dat de
uitslag via een live streaming gegeven wordt, maar dit had net zo goed op papier
gekund. Een live streaming is geen vergadering. Notulen hiervan zijn ook geen
officiële documenten onderliggend aan een reguliere vergadering.
Voor deze vergadering is een officieel stemformulier aangeboden en geen
enquête. Onder de Noodwet m.b.t. Corona zijn deze en vorige vergaderingen en
de daarmee gepaard gaande stemmingen rechtsgeldig zoals o.a. de NPO ook
hanteert.
Overigens hadden wij nog wel vragen bij deze stukken, maar die kunnen wel
gesteld worden middels een mail, maar een vorm van discussie en/of de vraag
naar de overige leden stellen behoort niet tot de mogelijkheden. Correct. U doet
het echter hierbij voorkomen of het bestuur deze vorm van vergaderen zelf wil
invoeren. Echter helaas worden wij door de omstandigheden hiertoe gedwongen.
Een vraag dit alvast meegenomen mag worden in de voorjaarsvergadering is
waarom dient de statutaire vestigingsplaats van Apeldoorn aangepast te worden
naar Doesburg? Omdat hier een secretaris en/of voorzitter woont? Gaan we dat
dan bij iedere bestuurswisseling doorvoeren? Is Doesburg het middelpunt van de
afdeling? Dat het postadres afwijkt van de oorspronkelijke vestigingsplaats is
totaal geen issue. Wat vinden de overige leden hiervan?
De statutaire vestigingsplaat is voor het bestuur geen Issue. Hij is aangepast in
de veronderstelling dat hier de vestigingsplaats van de notaris zou komen. Zoals
u weet zijn veranderingen in de statuten pas rechtsgeldig wanneer ze bij een
notaris gepasseerd zijn. Wij zullen dit met de notaris gespreken. (indien de
voorgestelde wijzigingen zijn aangenomen)
Bij het doorvoeren van wijzigingen op deze wijze zonder het houden van een
ledenvergadering, brengt jullie allen tot een bestuurdersaansprakelijkheid. Dit
ter info.
Het bestuur van een vereniging is per definitie hoofdelijk aansprakelijk. Er is
niet voor niets een “Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen” aangenomen,
waarbij gesteld is de statuten zo spoedig mogelijk conform deze wet aan te
passen.

Een andere vraag is om in de voorjaarsvergadering een stemming te houden over
de pilot met de afdeling 7,8 en 9. Wie wil dit voortzetten? Of gaan we dit
beëindigen? De toegevoegde waarde wordt bij ons erg in twijfel getrokken.
De pilot heeft in 2019 plaatsgevonden en is in 2020 niet doorgezet. Wegens te
weinig belangstelling en kosten.
Wat zijn de potentiële nieuwe sectorale/afdeling indelingen? Blijkbaar wordt op
NPO niveau meer besproken als leden nu geïnformeerd worden. Wanneer volgt
onze inspraak, of komt deze geheel niet? Wat vindt het bestuur dat ze hiervoor
een mandaat hebben?
Twee jaar geleden is er door de sectie dagfond een geheel nieuwe sector
indeling voorgesteld waarvan de grens door afdelingen en zelfs verenigen
heenging. Dit is toen unaniem afgewezen. Vorig jaar en ook dit jaar zijn er
voorstellen geweest van afdelingen o.a. 5 en 9 om te komen tot een andere
sector indeling. Hier is in een informeel digitaal overleg over gesproken. Voor
11 december aanstaande stond en een informeel overleg gepland tussen besturen
afdeling en NPO. Hoe en in welke vorm dit doorgaat is nog niet bekend.
Stemming over een andere sector indeling kan pas plaatsvinden wanneer de
leden van de diverse afdelingen hierover gestemd hebben. In het voorwoord is
hier ook ter sprake gekomen.
Wij vertrouwen erop dat deze mail in ieder geval behandeld wordt, indien de
stemming statuten/huishoudelijk reglement ingetrokken wordt, hoeft dat niet
meegenomen te worden..
Voordat de statuten gepasseerd worden bij de notaris zullen wij juridisch laten
vaststellen of de uitkomst van de stemming rechtsgeldig is. Mocht dit eventueel
niet zo zijn, wat wij betwijfelen, dn zullen ze nogmaals in stemming gebracht
worden op de voorjaarsvergadering 2022.
Met vriendelijke groet,
Marieke Reijnen
PV de Zwaluw Beneden-Leeuwen

