Bestuursmutaties vereniging Noorden Duurzaam
Te behandelen in de ALV van 7 november 2018
1. Benoeming van Peter Bootsma als voorzitter en Niels Faber als secretaris
Het bestuur heeft bij de RvT de wens geuit om de formele rolverdeling voorzitter - secretaris penningmeester in overeenstemming te brengen met de praktijk van de afgelopen periode en van
de afzienbare toekomst. Die praktijk is dat Peter Bootsma woordvoerder en boegbeeld is, Niels
Faber secretaris, en Frits Roelfsema penningmeester. Hier is statuten 4.b van toepassing: "De
bestuursleden worden door de Raad van Toezicht schriftelijk ter benoeming in functie voorgedragen
aan de ALV. De ALV zal in de eerste vergadering die na ontvangst van de betreffende voordracht zal
worden gehouden, dan wel in een daartoe bijeen te roepen vergadering, over de voordracht beslissen.
Indien de ALV een voorgedragen bestuurslid afwijst, zal door de Raad van Toezicht een nieuw lid ter
benoeming worden voorgedragen. De Raad van Toezicht stelt het aantal bestuursleden vast." De RvT
steunt het streven van het bestuur en draagt Peter Bootsma voor ter benoeming als voorzitter en
Niels Faber ter benoeming als secretaris. De functie van Frits Roelfsema wijzigt niet.
2. Vertrek van Jack van der Palen als lid van de RvT
Jack van der Palen heeft medio 2018 het voornemen geuit om rond de jaarwisseling terug te
treden als RvT-lid. Hij blijft lid van de vereniging. Jack is vanaf het eerste uur betrokken geweest
bij Noorden Duurzaam en bij de voorloper CODIN. Hij heeft aan de wieg gestaan van de eerste
tafel die in de vereniging ontstond: de Ketentafel Beton Groningen. In de vergadering van 21-112017 heeft hij zich beschikbaar gesteld voor de Raad van Toezicht.
3. Vacatures in bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur dient volgens de statuten (4.a) te bestaan uit ten minste drie en ten hoogste zeven
personen. Aan deze eis wordt voldaan maar uitbreiding is wenselijk. Bestuur en RvT zoeken
kandidaten. Deze dienen lid te zijn (of te worden) van de vereniging en worden door de RvT aan
de ALV ter benoeming voorgedragen.
De statuten stellen geen eis aan het aantal leden van de Raad van Toezicht. Na het vertrek van
Jack van der Palen zou de RvT echter uit slechts één lid bestaan, hetgeen onwenselijk is. Ook
voor de RvT wordt daarom gezocht naar kandidaten, die eveneens lid dienen te zijn van de
vereniging. De benoeming van RvT-leden ligt bij de ALV, waarbij voordrachten mogelijk maar niet
noodzakelijk zijn.
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