Beste medeleden,
Voor degenen die niet in staat waren om de bijzondere ledenvergadering van 28 september bij te
wonen, even in het kort verslag van hetgeen besproken is.
Eerst is het doel van de bijzondere ledenvergadering uitgelegd: Het snel zorgdragen voor een tijdelijke
vertegenwoordiging van onze leden, die aan juridische en de statutaire eisen voldoet. Daardoor een
mogelijkheid te scheppen om de bestuurlijke taken waar te laten nemen door een door de leden
gemandateerde afvaardiging, tot het opvolgende nieuwe bestuur is gekozen.
Het was dus pertinent niet de bedoeling om in deze vergadering stil te staan bij de gebeurtenissen van
de afgelopen tijd, dat was voor deze bijeenkomst even niet belangrijk. Dat is eventueel een taak voor
het nieuwe te kiezen bestuur. Als dat het nodig vindt kan, na analyse, geleerd worden van gemaakte
fouten en er voor worden zorggedragen dat deze in de toekomst voorkomen worden. Dus, niet terug
kijken, maar vooruit, naar de toekomst van onze vereniging en onze leefomgeving.
Vervolgens is nog even in het kort uitgelegd wat de feitelijke aanleiding was voor deze bijeenkomst.
De brief van Karin, waarin het voormalige bestuur en de leden opmerkzaam werden gemaakt op het
feit dat er geen bestuur meer was. Aansluitend mijn brief met betrekking tot mijn verbazing over het
uitblijven van een reactie van het voormalige bestuur op de brief van Karin en het nogmaals wijzen op
de ernst van de situatie en het belang van het snel oplossen ervan. Deze twee brieven en de reacties
van het voormalige bestuur daarop zijn de aanleiding geweest voor de spontane actie van de
bezorgde leden Gerjo Slootweg en Hans Manvis en hun respectievelijke echtgenotes. Zij zijn langs de
deuren gegaan om ondersteuning te krijgen voor hun idee om dan maar het heft in eigen hand te
nemen en een bijzondere ledenvergadering te beleggen om alsnog de zaak weer op de rails te
krijgen. Dit initiatief is vervolgens door tweederde van de leden door middel van handtekeningen
ondersteund, waardoor een meerderheid is verkregen.
Daarna is, na enige discussie over verschillende opties, en ondanks het feit dat het voormalige
bestuur zelf in een nieuwsbrief heeft aangegeven dat het waarnemend bestuur boven de partijen moet
staan, neutraal zijn en de leden geen rol moeten hebben gespeeld in de geschillen die in het begin
van dit jaar ontstaan zijn, voorgesteld om het voormalige bestuur te benoemen als waarnemend
bestuur. Dat voorstel is in stemming gebracht en aangenomen door de aanwezige leden. Het
waarnemend bestuur wordt dus gevormd door Chris Brugman, Anneke Dijkers, Henk Heemijer, Martin
Strop en Harmen Molenaar, aangevuld met Anton Schouten (voormalig bestuurslid) en Karin
Ammerlaan als vertegenwoordigers van de westkant.
Zij gaan zorgdragen voor:
• Het op korte termijn organiseren van bestuursverkiezingen
• Het zo spoedig mogelijk voorbereiden van en het uitbrengen van de zienswijze van de leden over
het concept projectplan voor de verbetering van de Wheredijk en het parallelle project met
betrekking tot het voornemen van het hoogheemraadschap om een marktconforme vergoeding te
gaan opleggen voor het gebruik van de ligplaats.
• Het waarnemen van de bestuurlijke taken voor de vereniging tot het nieuwe bestuur is gekozen.
• Het wegwerken van eventuele informatieachterstand van de leden.
Met betrekking tot het tweede punt heeft de commissie bijzondere ledenvergadering geadviseerd om
zo effectief mogelijk om te gaan met de nog korte tijd die ons rest om de zienswijze van de leden met
betrekking tot het concept projectplan in te dienen bij het hoogheemraadschap. Daarvoor achten wij
het belangrijk om de leden hier meer bij te betrekken, sneller van informatie te kunnen voorzien en
meer kennis, die mogelijk onder de leden aanwezig is, te vergaren door het instellen van commissies
met een vaste taak. Gedeelde kennis is immers dubbele kracht.

In ieder geval een commissie die zo snel mogelijk het projectplan en de bijlagen uitpluist en het
waarnemend bestuur voorstellen doet waarover en waarom er gereageerd moet worden. En een
commissie die zich gaat bezighouden met de door het hoogheemraadschap te heffen marktconforme
vergoeding. Deze commissies rapporten dan rechtstreeks aan het waarnemend bestuur, dat daarna
overgaat tot samenvatten en het opstellen van een plan van actie, met goedkeuring van de leden.
Als laatste is besloten, met betrekking tot een eerste stap naar het verbeteren van de informatiestroom
naar de leden, dat de website weer wordt onderhouden.
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