Grubbenvorst, 3 mei 2018
Aan:
Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Onderwerp: voordracht kandidaten Raad van Toezicht

Geacht Bestuur,
In antwoord op uw verzoek per e-mail van 20 maart 2018 delen wij u mee, dat de commissies
Drenthe, Limburg en Zuid-Holland besloten hebben nog geen kandidaten voor te dragen voor
het lidmaatschap van de Raad van Toezicht i.o. van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut.
Het zal u bekend zijn dat zij grote moeite hebben met de wijze waarop van uw kant
geprobeerd wordt invulling te geven aan het proces van bestuurlijke vernieuwing binnen
Heemschut. Zij willen daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen. Naar hun oordeel verkeert
u niet in de positie ingrijpende reorganisatievoorstellen aan de Algemene Vergadering van
Leden voor te leggen. Dat kan alleen een nieuw Bestuur doen.
Onze commissies vinden het dan ook volstrekt onjuist dat u nu al een start wilt maken met de
Raad van Toezicht, maar de Algemene Vergadering van Leden nog geen voorstel doet tot
benoeming van een nieuw Bestuur met een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester.
Als het huidige Bestuur voorlopig blijft zitten - wat kennelijk uw bedoeling is - en de Raad
van Toezicht gaat bestaan uit (vice-)voorzitters van de dertien Commissies, dan vrezen wij dat
straks dezelfde mensen de dienst uitmaken, dat de bestuurscultuur niet zal veranderen en dat
alles bij het oude blijft. Dus dezelfde argumenten als die voor onze commissies gelden om
sinds 22 april 2016 niet in uw bestuur te participeren. Deze blijven onverkort van kracht.
Onze commissies hebben een en andermaal te kennen gegeven voorstander te zijn van een
Bestuur bestaande uit gedegen, deskundige en onafhankelijke bestuurders en een Raad van
Toezicht met voldoende afstand tot het Bestuur en bestaande uit leden die door de 13
Commissies worden voorgedragen en ook van buiten de Commissies afkomstig moeten
kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
de commissies voornoemd,
dr. S.B. Ybema, voorzitter van de commissie Drenthe,
mr. J.L.M. van Susante, voorzitter commissie Limburg en
mr. J.C. van Oordt, voorzitter commissie Zuid-Holland

