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Aan
Het Bestuur en de Algemene Vergadering van Leden
Van de Erfgoed vereniging Bond Heemschut
Betreft: statutenwijziging
Mijn schrijven d.d. 23 mei 2018 (reeds in uw bezit gesteld).
LS!

Bij schrijven van 23 mei j.l. heb ik u mijn voorstellen toegezonden.
Op 26 mei daar op volgend ontving ik de stukken voor de AVL voor aanstaande vrijdag te
Leeuwarden waaronder mijn schrijven voornoemd.
Onder meer trof ik aan het concept voor de statutenwijziging en de uitgebreide
amenderingen daarop. Dit geeft mii aanleiding te verzoeken mijn voorstellen in behandeling
te nemen bij het agendapunt Statutenwijziging.
De AVL is daarvoor het geëigende lichaam bij uitstek aangezien een specifiek daartoe
ingestelde voorbereidende commissie ontbrak. Een ad hoc groepje dat ter bespreking
indertijd samenkwam kan immers niet als zodanig worden aangemerkt. Dit hiaat in de
voorbereiding wreekt zich nu. Het is niet ondenkbaar, dat dit kan betekenen de voorgestelde
statutenwijziging te heroverwegen en daartoe alsnog een voorbereidende commissie in
stellen. In dat geval zal de voorgenomen wijziging in een afzonderlijke vergadering op een
later tijdstip aan de AVL ter besluitvorming dienen te worden voorgelegd. Organisatorisch
kan dit geen probleem zijn.
In tegendeel, bijkomend voordeel is dat dan een dergelijke vergadering kan worden
gehouden op een centraal gelegen locatie in het land en niet - zoals nu - zodanig weinig
gelukkig gekozen, dat het voor velen niet of nauwelijks bereikbaar is.
Ik verzoek u dan ook om separaat in behandeling te nemen, mijn voorstelen met
betrekking tot de instelling van:
• een ledenraad
• een raad van adviseurs
• een geschillencommissie, (zulks in samenhang met de reeds voorgestelde
amendering welke door mij wordt ondersteund.)
Het is mij niet mogelijk de vergadering te bezoeken. Aangezien ik zijdens het bestuur geen
reactie mocht vernemen, ga ik er van uit dat er van die zijde geen bezwaar bestaat tegen het
volgen van de door mij geschetste procedure ter zake van behandeling.
Het democratisch beginsel is van levensbelang voor onze vereniging en vordert dit ook!
Het is mijn insteek om ter wille van de monumenten bescherming, dit beginsel te dienen.
In dat besef, wens ik u een zinvolle vergadering toe,
Hans Bollebakker

