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Benoemingen bestuur en LAC
Bijlage bij agenda ALV 10 juni 2017

bestuur
Vorig jaar hebben wij u kennis laten maken met twee leden die een kennismaking in wilden
gaan om te bezien of het bestuurslidmaatschap wat voor hen zou zijn.
Fok de Wit heeft in het voorjaar zijn kennismaking op zijn verzoek beëindigd om dat hij de
eenheid van besturen niet in de waag wilde stellen. We hebben in goede harmonie, een
borrel en attentie afscheid van hem genomen als kandidaat bestuurslid.
Patricia Koster heeft in het afgelopen jaar al veel voor het bestuur en de leden betekend:
onder meer was ze erg actief bij huiskamerbijeenkomsten. Ook in het verkennen van nieuwe
wegen, zowel op het gebied van samenwerking als met middelen draagt zij een zeer
gewaardeerd steentje bij.
Met genoegen draagt de Raad van Toezicht Patricia bij u ter benoeming voor.
Het bestuur moet volgens de statuten bestaan uit een oneven aantal personen met een
minimum van drie. Hiermee voldoen we aan de statuten. Hierbij wordt aangetekend dat de
Raad van Toezicht ter vermindering van de kwetsbaarheid van het bestuur haar goedkeuring
zal verlenen aan een tijdelijke uitbreiding naar vier personen als de mogelijkheid zich
voordoet.
LAC
Vorig jaar zijn we begonnen met het versterken van de Leden Advies Commissie. Er zijn
diverse personen benaderd en enkelen hebben ook daadwerkelijk kennisgemaakt met de
overige leden van de LAC. In twee gevallen heeft dit geleid tot een versterking, te weten
Mevrouw Digna de Regt uit Brabant
Mevrouw Joke Luken uit Noord-Holland
Het bestuur draagt met genoegen deze dames ter benoeming voor.
Vacatures LAC
Dit betekent dat de LAC nog niet op sterkte is en gegadigden worden uitgenodigd om hun
belangstelling kenbaar te maken. In één recent geval is dat al gebeurd.
Rooster
Bij de volgende ledenvergadering zal de LAC komen met een rooster van aftreden en
eventuele herverkiezing.

