
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering Noorden Duurzaam 
 

woensdag 19 juli 2017, 17:00–18:00 uur, Postillion Hotel Haren 

 

Aanwezig:  

- 21 (vertegenwoordigers van) leden van de vereniging 

- de coördinator: Peter Bootsma (verslag) 

- het bestuur: Elly Pastoor (vice-voorzitter), Maud DIemer, Rianne Schuurman, Johan Bodde 

(penningmeester), Ko Henneman (voorzitter) 

- de Raad van Toezicht: Diane Keizer-Mastenbroek (voorzitter) en Jaap Bosma. Anne Jan Zwart is 

verhinderd. 

Een bericht van verhindering is ontvangen van 14 (vertegenwoordigers van) leden.  

 

1. Opening.  

De voorzitter (Ko Henneman) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2.  Notulen van de vorige ALV. 

De notulen van de vorige ALV (26 januari 2017) worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Toelichting voorstel van het bestuur aan de ALV inzake opheffing van de vereniging.   

De penningmeester licht de financiële positie toe: er is halverwege het jaar een tekort van circa 8.000 

euro en er zijn voor de rest van het jaar geen inkomsten van betekenis onderweg. Daarnaast is het 

bestuur ontevreden over de communicatie, het imago van de vereniging, de ledenaanwas en het inzicht 

in de financiën. Verder is er een verschil van inzicht tussen bestuur en coördinator over het beleid. Het 

bestuur en de Raad van Toezicht achten alles optellend voortzetting onverantwoord. 

Na een uitgebreide discussie en een schorsing leggen het bestuur en de Raad van Toezicht aan de ALV 

de optie voor dat zij het opheffingsvoorstel intrekken, en dat zij als bestuursleden en toezichthouders 

gezamenlijk terugtreden en plaats maken voor nieuwe bestuursleden en nieuwe toezichthouders, mits 

kandidaten hiervoor uit de ALV opstaan. Het bestuur zegt toe dan beschikbaar te blijven voor 

afwikkeling en overdracht van lopende zaken. 

Hierop stellen Meindert Krijnsen en Michiel Verbeek zich kandidaat voor een nieuw te vormen bestuur, 

in de functie van respectievelijk voorzitter en penningmeester. Peter Bootsma stelt zich kandidaat voor 

de functie van secretaris en legt in verband hiermee zijn functie als coördinator van de vereniging neer. 

Voor de Raad van Toezicht stellen zich kandidaat: Marco Agema, Jan de Boer en Henk Hadders. Namens 

de zes kandidaten vraagt Peter Bootsma de leden om medewerking. Hierop stellen Antoinette Plagge, 

Niels Faber en Han Paul van Westing zich beschikbaar. 

 

4. Besluitvorming en bestuursoverdracht 

De ALV besluit hierna met algemene stemmen het terugtreden van de bestuursleden en van de leden 

van de Raad van Toezicht te aanvaarden en de zes kandidaten te benoemen als bestuursleden en 

toezichthouders. De overige agendapunten worden geschrapt. Ko Henneman draagt hierna het woord 

over aan Meindert Krijnsen. Namens het vernieuwde bestuur en de vernieuwde Raad van Toezicht 

bedankt Meindert Krijnsen de terugtredende bestuursleden en toezichthouders voor hun inzet voor de 

vereniging. Hij kondigt aan dat het bestuur direct na de vakantie aan de slag gaat en de leden zal 

informeren over de volgende stappen. 

 

5. Sluiting 

Hierna sluit de voorzitter (Meindert Krijnsen) de vergadering. 


