Beste leden,
Het zal jullie niet ontgaan dat er leden zijn die hun best doen om het bestuur in een kwaad daglicht
te stellen. Er wordt ons van alles verweten, er wordt geprobeerd ons zwart te maken en de eenheid
van de vereniging te ondermijnen.
Het is goed om ons te realiseren dat wat mensen in verwarring brengt meestal niet de dingen zelf
zijn, maar de meningen en fantasieën over die dingen.
Het bestuur wordt verweten dat zij zich niet aan de statuten houdt, dat zij geen verkiezingen
uitschrijft en geen jaarvergadering organiseert. Dat wij met de gehele samenleving door corona in
een zeer ingewikkelde situatie gekomen zijn, waarin iedereen nieuwe wegen moet vinden is nergens
te lezen. Er wordt gedaan alsof wij met opzet en doelbewust de boel proberen te dwarsbomen. Men
zou ook samen met ons kunnen nadenken over mogelijke oplossingen in plaats van ons aan te vallen.
Inhoudelijke kritiek op wat wij bereiken in onze gesprekken met het HHNK is er niet. Het gaat om
regeltjes in statuten. Hoe dan ook en om elke schijn van zelfingenomenheid te vermijden: wij zorgen
dat er binnenkort verkiezingen en een jaarvergadering komt waarop iedereen zich kan uitspreken.
Maar eerst het volgende. Het bestuur heeft zich verdiept in de manier waarop de afgelopen jaren de
statuten nageleefd zijn en komt tot de volgende conclusies.
In 2013 bij de oprichting is een deel van het bestuur voor twee jaar aangesteld. Dit is volgens de
statuten niet mogelijk. Daar begint het al.
Bij de jaarvergaderingen van 2018 en 2019 hadden bestuursverkiezingen gehouden moeten worden.
Dit is niet gebeurd en al vanaf 2018 hebben er mensen van het bestuur deel uitgemaakt die daar niet
toe bevoegd waren. Dat houdt in dat het bestuur al vanaf die datum mogelijk demissionair geweest
is. In extremis is het mogelijk dat alle beslissingen vanaf dat moment ongeldig zijn.
In het archief van de vereniging ontbreekt het door het bestuur op te stellen rooster waarin de
datum van benoeming en einde zittingsduur van de bestuursleden genoteerd wordt.
Het bijzondere is nu dat wij aangevallen worden op het niet goed naleven van de statuten, terwijl dat
al veel langer het geval is.
Wij zijn als bestuur benieuwd naar de opvatting van de leden. Is het wantrouwen over het bestuur
vanaf maart een algeheel gedeelde opvatting? Zijn er ook leden die zich over deze strijd over
statuten verbazen en bang zijn dat de continuïteit in de gesprekken met HHNK gevaar loopt? In ons
rondje over de dijk is er door geen enkel lid een opmerking over een bestuursvergadering gekomen
(op twee na).
Wij roepen eenieder op zeer korte termijn aan te geven of er nog vertrouwen in ons is of niet. Het

versturen van een enkele mail met ja, er is vertrouwen of nee, er is geen vertrouwen
volstaat. Wij willen graag voor zondag 13 september aanstaande voor 24 uur een reactie.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

