
 

 

 

 

 
Datum voorstel:  16 augustus 2020  

Verantwoordelijk bestuurslid: Secretaris  

1. Onderwerp  Rooster van aftreden  

2. Beslispunten  Instemmen met herbenoeming van de heer Remorie als 
bestuurslid. 

3. Samenvatting Het bestuur stelt aan de ledenvergadering bijgaand rooster van 
aftreden voor. 
Daarbij maakt het bestuur de volgende opmerkingen: 

- Als de besprekingen tot een fusie leiden in 2021 zal het 
voltallige bestuur aftreden en een aantal leden zich 
mogelijk opnieuw kandidaat stellen voor het bestuur van 
de nieuwe organisatie; 

- Het rooster van aftreden is relevant zolang de organisatie 
niet wijzigt; 

- Het bestuur is wel dringend op zoek naar een (interim-) 
penningmeester; 

- In het rooster is er rekening mee gehouden dat de 
voorzitter, secretaris en penningmeester niet tegelijk 
aftreden. 

- De leden (verenigingen en persoonlijke leden) zijn 
bevoegd (tegen-)kandidaten te stellen.  

- Een profiel van de vacature is verkrijgbaar bij het 
secretariaat en staat gepubliceerd op de website. 

4. Benodigde financiën Niet van toepassing 

5. Besluit vergadering  

 

 



 

 

 

 
Rooster van aftreden 
 

 
Het rooster van aftreden van het bestuur is als volgt: 
 
2020 penningmeester 
 Bestuurslid algemeen 
2021 secretaris 
 bestuurslid algemeen 
2022 voorzitter 
 bestuurslid algemeen 
 
 

Naam Functie 1e keer 
benoemd 

Opnieuw 
benoemd 

Aftreden/evt 
herbenoeming 

Marijke van 
Beukering 

Voorzitter Mei 2014 2019 2022 

Gerrit Zwiers Secretaris Mei 2014 2018 2021 

Vacature Penningmeester (a.i.)   2020 

Kees 
Huikeshoven 

Bestuurslid algemeen 2018 2019 2022 

Willie Remorie Bestuurslid algemeen 2018  2020 

Pieter Verhelst Bestuurslid algemeen 2018  2021 

 
 
De heer Remorie, algemeen bestuurslid, is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor 
hem opnieuw te benoemen gezien zijn belangrijke rol bij de fusiebesprekingen. 
 
Voor de fusiebesprekingen is het prettig als het bestuur versterkt wordt met een 
penningmeester (a.i.). Deze penningmeester wordt bij zijn/haar werkzaamheden 
ondersteund door het landelijk bureau. De belangrijkste taak is om ervoor te zorgen dat er 
met verstand van zaken meegedacht wordt over de overdracht van de financiën naar de 
nieuwe organisatie en de inrichting van de financiële administratie. 


