
 

Verslag extra ALV van 28 mei 2019 
 
Deze vergadering betrof de wijziging van de bestuursstructuur en de 
eventuele verkiezing van nieuwe bestuursleden. De presentielijst is 
door 28 personen ingevuld (zie volgend blad). 
 
Opening en toelichting door de voorzitter 
Voorzitter Michel Guyt opent de vergadering, met het verzoek om de presentielijst in te vullen, 
telefoons uit te zetten en met de mededeling dat drankjes op kosten van de vereniging zijn. 
  
De voorzitter legt uit hoe we tot deze extra vergadering zijn gekomen, namelijk als voortvloeisel uit 
een verdieping in vrijwilligersbeleid en vanuit de wens om meer omni-gevoel te krijgen onder de 
leden en vrijwilligers. In een aantal bijeenkomsten, met personen uit alle geledingen, is gezocht 
naar een gewenst toekomstbeeld van de vereniging. Wat willen we houden, wat willen we 
veranderen? De bedoeling is dat een nieuwe structuur, met nieuwe (jongere) bestuursleden, aan 
de uitkomsten hiervan invulling gaat geven. 
 
De voorzitter meldt ook dat een nieuw kledingcontract is afgesloten, waarbij in de looks en levering 
van tenues ook naar meer eenheid en een betere representatie van de vereniging is gezocht. 
 
Bestuurs- en organisatiestructuur 
De voorzitter laat aan de hand van een presentatie de bestaande bestuursstructuur en de 
voorgenomen bestuursstructuur zien. In de bestaande bestuursstructuur zijn veel bestuursleden 
nodig, omdat daar ook afdelingsbesturen in zitten. In de nieuwe structuur, met zeven afdelingen 
conform eis van de statuten, komen deze afdelingsbesturen te vervallen. Elke nieuwe afdeling, met 
een nader te verdelen portefeuille van club-onderdelen, heeft één bestuurslid als aanspreekpunt 
binnen het bestuur. De portefeuilleverdeling vindt plaats onder en door de (nieuwe) bestuursleden. 
Alleen de voorzitter krijgt, zoals in de statuten wordt geëist, geen afdeling met portefeuille onder 
zich. Je kunt het vergelijken met een burgemeester en de wethouders met hun portefeuille. De 
wens is dat bestuursleden niet met inhoudelijke taken bezig zijn, maar met het vormen van beleid. 
 
De inhoudelijke taken moeten worden uitgevoerd door personen of commissies, met meer 
verantwoordelijkheid (platte organisatie). De drie sportonderdelen komen elk nog wel elk apart 
onder een willekeurige afdeling, maar kunnen kleiner worden als bijvoorbeeld de financiën, 
ledenadministratie en wellicht nog meer zaken samengevoegd worden. 
 
Bij stemming wordt met 24 stemmen voor de nieuwe bestuursstructuur gestemd, aangenomen. 
Bij stemming wordt met 27 stemmen voor een structuur met 7 bestuursleden gestemd, 
aangenomen. 
 
In de vergadering wordt voorgesteld om de term hoofdbestuur te laten vervallen daar er nog maar 
één bestuur zal zijn. Dit voorstel wordt omarmd. 
In de vergadering wordt gevraagd of de statuten openbaar zijn en zoja, of die op de website gezet 
kunnen worden. 
 
Kandidaatstelling en verkiezing bestuursleden 
Na dit seizoen stoppen drie huidige bestuursleden en met de reguliere ALV in het najaar stoppen 
nog eens twee bestuursleden. Vier bestuursleden stappen alleen terug om plaats te maken voor 
nieuw elan, maar blijven beschikbaar voor ondersteuning of andere taken. 
Met ingang van het seizoen 2019-2020 stoppen Jos van Doorn, Frank den Hartog (als a.i.) en 
Willem Luiten. Met ingang van de reguliere ALV in het najaar stoppen Gerda van de Bosch en 
Theo van Velzen. Martin Bakker, Jan Mooyman, Peter Bol en Michel Guyt stellen hun positie 
beschikbaar voor nieuwe bestuursleden. 
 
Helaas hebben zich voor de vergadering geen nieuwe bestuursleden aangemeld. Ook in de 
vergadering meldt niemand zich hiervoor aan. Daarmee blijft het ‘nieuwe’ bestuur zoals het nu ook 
is, rekening houdend met het hierboven vermelde. 



 

 
Positie Voorzitter 
De voorzitter meldt af te treden, maar is opnieuw beschikbaar indien het 
‘nieuwe’ bestuur hem opnieuw in die positie wenst. Hier wordt in de 
eerstvolgende bestuursvergadering over gestemd. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 
 
 
 

 
 


