Mededeling dd 8 april 2014
Bestuur legt functie neer
Tijdens de laatste ledenvergadering (21 2-2014) zijn er drie nieuwe bestuursleden gekozen. In totaal
was er toen weer een vijfkoppig bestuur. Deze bestuursleden hebben in de afgelopen periode
getracht om de verantwoordelijkheden en de functies opnieuw in te vullen. Hierin zijn wij echter niet
geslaagd. Tijdens de eerste vergadering heeft Helmar Hindriks haar functie als bestuurslid
teruggegeven. Er bleven vier bestuursleden over. De functie van secretaris kon in deze samenstelling
niet ingevuld worden. Dit was één van de moeilijkheden waar het bestuur mee te maken had. Tevens
is er een vertrouwensbreuk ontstaan binnen het bestuur wat tot resultaat had dat de
penningmeester besloot haar functie neer te leggen. De nieuwe voorzitter heeft, mede door deze
beslissing, ook besloten zijn functie neer te leggen.
De situatie van het ontbreken van een dagelijks bestuur was hiervan het gevolg wat de andere twee
leden heeft doen besluiten ook hun functie terug te geven.
Wij zijn door deze situatie genoodzaakt om een nieuwe algemene ledenvergadering uit te schrijven
met als doel het kiezen van een nieuw dagelijks bestuur.
De algemene ledenvergadering is vastgesteld op zaterdag 24 mei om 17.00 uur. Locatie is Hotel van
der Werff.
Kandidaten kunnen zich melden via het mailadres: bestuur@theerenfeer.nl
Wij begrijpen dat dit tot, opnieuw, een zeer vervelende situatie leidt voor de vereniging en betreuren
dit ook enorm. Wij hopen dat leden zich melden om zitting te nemen in het bestuur waardoor het
bestaan van de cultuurhistorische vereniging gewaarborgd blijft.
Tot het benoemen van een nieuw bestuur zullen de lopende (financiële) zaken worden voortgezet
door de penningmeester Cynthia de Jong.
Demissionair bestuur 't Heer en Feer

Verslag ingelaste algemene ledenvergadering
zaterdag 24 mei 16.00 uur in Hotel v/d Werff.
Aanwezig: 16 leden
Afwezig met kennisgeving: 3 leden
Demissionair voorzitter Remco de Bruijne opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
De voorzitter geeft een korte uitleg over de ontstane bestuurscrisis (zie mededeling dd 8 april 2014)
De voorzitter vraagt de leden naar input over hoe nu verder.

Bart Sikkema stelt voor met een klein bestuur (alleen dagelijks bestuur) verder te gaan. Er zijn veel
leden bereid om te helpen op projectbasis maar willen zich niet willen vastleggen voor een
bestuursfunctie.
De vergadering kan zich vinden in dit voorstel, nu nog een geschikte secretaris vinden.
Hilbert de Vries stelt zich kandidaat voor het dagelijks bestuur maar wil niet alleen de functie van
secretaris op zich nemen. Hij stelt voor dit samen te doen. Dit voorstel heeft niet de voorkeur van de
demissionair voorzitter en penningmeester en is hiermee eerst even van tafel.
Jan Dijkstra stelt voor dat Remco en Cynthia op zoek gaan naar een geschikte secretaris en dat er
over drie weken een nieuwe alv uitgeschreven wordt om deze kandidaat in stemming te brengen.
Ook dit heeft niet de voorkeur de demissionair voorzitter en penningmeester.
Eric Augusteijn stelt zich beschikbaar op de voorwaarde eerst met Remco en Cynthia (beoogde
voorzitter en penningmeester) rond de tafel te gaan en te kijken hoe de bestuursfuncties ingevuld
gaan worden.
De vergadering stemmen unaniem in met dit voorstel en zo is er weer een dagelijks bestuur van de
vereniging.
Jan Willem Smaling stelt zich beschikbaar voor hand- en spandiensten.
De opnieuw gekozen voorzitter sluit de vergadering.

