KBO-afdeling Rheden/Rozendaal
UITNODIGING VOOR DE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN ONZE AFDELING OP
DONDERDAG 13 OKTOBER 2022
Velp, 16 september 2022
Aan alle leden van de KBO-afdeling Rheden/Rozendaal
Geacht(e) KBO-lid(leden),
Meerdere malen is in de Algemene Ledenvergaderingen gesproken over de moeilijke situatie bij onze
afdeling. Ondanks vele inspanningen is het ons niet gelukt leden bereid te vinden een
bestuursfunctie te aanvaarden of anderszins zich als vrijwilliger aan te melden. Onze pogingen te
fuseren met de plaatselijke PCOB-afdeling zijn vastgelopen. Via de maandelijkse nieuwsbrieven
hebben wij u op de hoogte gehouden. Wij zijn over en ander in overleg gegaan met KBO-Gelderland
en wij zijn tot de conclusie gekomen, dat onze afdeling een slapende afdeling kan worden onder de
hoede van KBO-Gelderland. Ter zake is een convenant ondertekend op 16 mei 2022. In de algemene
ledenvergadering van 21 april jl. is met het onderbrengen van onze afdeling bij KBO-Gelderland
ingestemd. Op 1 november as. treedt het convenant in werking en leggen de zittende
bestuursleden hun functies neer. De uitvoering van het convenant wordt opgeschort, als vóór 1
september kenbaar is gemaakt, dat een nieuw volwaardig bestuur kan aantreden. Na 21 april is een
commissie onder leiding van de heer Herman de Lange, oud voorzitter van de afdeling, naarstig op
zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Op 30 augustus laat Herman weten dat de commissie er in
geslaagd is drie personen bereid te vinden tot het nieuwe bestuur toe te treden, t.w. de heer Jaap
Huurman (als beoogd voorzitter), de heer Bernd Bonnier (als beoogd secretaris) en de heer Wim
Adriaanse (als beoogd penningmeester/ledenadministrateur). In artikel 14 van de statuten van onze
vereniging staat, dat het bestuur van onze vereniging tenminste bestaat uit drie leden, die worden
gekozen en benoemd door de ledenvergadering waarbij de voorzitter in functie wordt gekozen en
benoemd. Nu is voldaan aan de voorwaarde van artikel 14 van de statuten en hebben wij besloten
een extra Algemene Ledenvergadering uit te schrijven, waarin een besluit kan worden genomen over
het voorstel van de ‘commissie Herman de Lange’. Deze extra vergadering wordt gehouden op
donderdag 13 oktober a.s. om 14.00 uur in De Elleboog (Nieuw Schoonoord) in Velp.
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1. Opening en vaststelling van het verslag van de vergadering van 21 april 2022 (verslag is in te
zien op onze website). www.kborhedenrozendaal.nl
2. Voorstel van de commissie De Lange tot benoeming van drie bestuursleden en tot benoeming
van de heer Jaap Huurman tot voorzitter. (n.b.: voor de stemming zal de heer De Lange een
toelichting geven op de werkzaamheden van de naar hem genoemde commissie en zullen de
aspirant bestuursleden zich aan de ledenvergadering presenteren en ingaan op hun motivatie
tot het nieuwe bestuur toe te treden).
3. Rondvraag en sluiting
Graag tot ziens op onze ledenvergadering op 13 oktober 2022 in De Elleboog in Velp. Gelet op de
belangrijkheid van deze vergadering verwachten wij een goede opkomst van onze leden.
Met vriendelijke groet,
Han Bosz, voorzitter a.i.

Elly van den Eijnden, vice-voorzitter

