Notitie ter voorbereiding op de extra ledenvergadering van CultuurHistorische Vereniging ’t Heer en Feer, op 13 april 2013 om 14:00 uur
in hotel van der Werff te Schiermonnikoog.
Op de ledenvergadering van onze vereniging, gehouden op vrijdag 22 februari jl.,
hebben de bestuursleden aangegeven hun taken te willen neerleggen. De redenen
hiervoor zijn nader omschreven in de notulen van genoemde ledenvergadering.
(zie elders op de site)
Na het voorlezen van diverse brieven en andere ingekomen stukken legde vicevoorzitter
Els Claessens de verantwoordelijkheid voor de verdere gang van zaken bij de leden neer.
Na de pauze werd een kleine groep geformeerd, bestaande uit de leden Helmar Hindriks,
Arend Maris, Bart Sikkema en Hilbert de Vries, die van de vereniging het mandaat kreeg
om een nieuwe ledenvergadering te beleggen, waarin uit beschikbare kandidaten een
nieuw bestuur gevormd zal moeten worden.
Deze groep heeft alle leden, middels een brief d.d. 25 februari 2013, schriftelijk op de
hoogte gebracht van de ontwikkelingen, een datum voor een nieuwe vergadering
voorgesteld en geïnteresseerde leden opgeroepen op om zich te kandideren voor een
bestuursfunctie. Deze oproep is ook herhaaldelijk in de Dorpsbode verschenen.
Op deze oproep hebben zich tot dusver de volgende leden gemeld: Cynthia de Jong,
Eddie Bakker en Jörn van Boven. (de laatste wil alleen als reserve evt. aantreden)
Bij de voorbereiding voor de nieuwe ledenvergadering hebben we gemeend ook met
elkaar in verenigingsverband over onze positie in de Promenade te moeten spreken. De
redenen hiervoor waren als volgt:
1. Op de ledenvergadering van 22 februari heeft het bestuur aangegeven alle taken
te willen neerleggen, ook de inhoudelijke. Alleen praktische zaken zouden nog
behandeld worden. Naar aanleiding hiervan zijn we ervan uitgegaan dat er
inzake de Promenade geen actie meer zou worden ondernomen, totdat een
nieuw bestuur zou zijn aangetreden. We hebben dit middels een brief ook aan
stichting De Promenade meegedeeld.
2. Omdat echter dit dossier zo dringend is, en mee ook de oorzaak van de
problemen binnen onze vereniging, leek het ons efficiënt om op de nieuwe
ledenvergadering het ook hierover te hebben. Het alternatief zou zijn dat er
anders nóg weer een andere vergadering moet komen. De vierde binnen heel
korte tijd. En dat wilden we op deze manier voorkomen. In de brief aan de leden
hebben we voorgesteld om op een objectieve manier te zullen aangeven waar we
op dit moment staan in het proces, zodat de leden zich een oordeel kunnen
vormen.
Om deze objectiviteit te waarborgen heeft Arend Maris besloten om zich uit de groep
terug te trekken, zodat hij zich op persoonlijke titel kon bezighouden met zijn
opiniestuk.
De afgelopen weken hebben we gemerkt dat er twijfel is gerezen over de vraag of wij het
hoofdstuk Promenade hebben mogen toevoegen aan de agenda, en bleek dat het
demissionaire bestuur toch, conform de statuten, verantwoordelijk wilde zijn voor de
verenigingszaken totdat een nieuwe bestuur zou zijn aangetreden. Deze twijfel willen
we meenemen in het agendavoorstel voor de komende vergadering.

Agendavoorstel voor 13 april 2013
1. Opening
Omdat het demissionaire bestuur heeft aangegeven de vergadering niet te willen
voorzitten zal het gedeelte voor de pauze worden voorgezeten door een lid van
onderstaande groep.
2. Vaststelling agenda
3. Bestuursverkiezing.
Deze verkiezing zal volgens de statuten schriftelijk plaatsvinden.
Wanneer er niet voldoende kandidaten zijn, of wanneer er na stemming niet een
bestuur van bij voorkeur 5, maar van ten minste 3 personen gevormd kan
worden, zal de opdracht die onze groep gekregen heeft, weer aan de vergadering
worden teruggegeven en vervalt de rest van de agenda.
Wanneer er wel een nieuw bestuur gekozen wordt, is de taak van de groep
afgerond, en ligt de verdere verantwoordelijkheid bij het nieuwe bestuur.
4. Aanbieden van het jaarboek 2012
5. Pauze
Tijdens de pauze kan het nieuwe bestuur evt. bij elkaar komen om de verdere
gang van zaken te bespreken.
6. Positiebepaling rond de Promenade
Omdat er in verenigingsverband nog niet gesproken is over de Promenade lijkt
het ons verstandig om dit te doen. Of dit daadwerkelijke kan, en of er uit de evt.
discussie conclusies getrokken moeten worden die gevolgen hebben voor onze
positie binnen de Promenade, of dat er aan het nieuwe bestuur een opdracht
moet worden meegegeven, ligt binnen de verantwoordelijkheid van het nieuwe
bestuur. Zij zullen hierin na de pauze de leiding moeten nemen.
Wat betreft de huidige stand van zaken rond het project de Promenade, kunnen we
eigenlijk vrij kort zijn. Van het demissionaire bestuur vernamen wij dat de basis van de
deelname nog steeds is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, zoals elders op
de site is gepubliceerd. Dit geldt ook voor de andere ter zake doende stukken.
Van de gemeente hebben we begrepen dat er binnenkort een overleg zal zijn tussen de
participanten en het stichtingsbestuur over de te volgen werkstructuur.
In de brief die alle leden hebben gekregen, staat dat de stukken ook ter inzage liggen bij
de VVV, het Bezoekerscentrum en de bibliotheek.
Omdat er naast bovenstaande en naast de al eerder op de site gepubliceerde stukken
geen nieuwe stukken zijn, zal dit niet het geval zijn.
Zoals u hebt kunnen lezen in deze notitie hebben we nog niet genoeg kandidaten.
Wanneer die niet komen, moeten we onze opdracht op 13 april teruggeven aan de leden,
en zijn we weer terug bij af. Het zal voor onze vereniging dan wel eens erg moeilijk
worden om te kunnen blijven bestaan. Daarom tenslotte nogmaals, met klem, een
oproep aan geïnteresseerde leden om zich te kandideren voor een bestuursfunctie.
Het mooie werk over en voor de geschiedenis van ons mooie eiland mag niet verloren
gaan!
Helmar Hindriks
Bart Sikkema
Hilbert de Vries

