
Beste Heemschutleden,  
 
Zoals u mogelijk bekend is, zijn de vertegenwoordigers van de commissies Drenthe, Limburg en Zuid-
Holland tijdens de bestuursvergadering van 22 april 2016 uit het bestuur gestapt. Onder hen 
bevonden zich de secretaris a.i. en de penningmeester a.i.  Zij voelden zich daartoe gedwongen 
nadat er in het bestuur onvoldoende steun bleek te zijn voor de enige adequate maatregel die - gelet 
op de in de onderzoeksrapporten in de zgn. typexaffaire geconstateerde ernstige feiten - getroffen 
zou moeten worden. Zij wilden en konden geen verantwoordelijkheid nemen voor andere minder 
vergaande vervolgstappen die in de bestuursvergadering aan de orde waren. Sindsdien wensen onze 
drie commissies niet deel te nemen aan het bestuur. Dit heeft geleid tot een bestuurscrisis die tot op 
heden niet is opgelost. 
 
Het bestuur heeft onlangs een zevental commissies, waaronder de drie bovengenoemde, per brief 
verzocht een bestuurder en een vaste plaatsvervanger af te vaardigen, aangezien hun 
vertegenwoordiging afwezig dan wel niet op orde was. Naar aanleiding daarvan  hebben delegaties 
van onze drie commissies op ons verzoek  13 maart j.l. daarover een overleg gevoerd met het  
bestuur vertegenwoordigd door de heren Van Gils (voorzitter a.i.), Bosch (secretaris  a.i.) en Van der 
Spek.  
 
Wij hebben het bestuur uitgelegd waarom wij onder de huidige omstandigheden geen 
medeverantwoordelijkheid voor het bestuur van Heemschut op ons kunnen en willen nemen. Naar 
onze mening is niet alleen de reactie op de onderzoeksrapporten inadequaat, gezien de ernst van de 
daarin naar voren gekomen feiten, maar is er sinds ons vertrek ook sprake van onbehoorlijk bestuur, 
met name van grove schendingen van de statutaire regels, discutabele legitimiteit van besluiten  en 
gebrek aan fatsoen. De gang van zaken tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 juni vorig jaar 
was daarvan een sprekend en zichtbaar voorbeeld. 
 
Een belangrijk kritiekpunt van ons is ook, dat het aan  transparantie en  communicatie met alle leden 
(dus niet alleen naar de 2 % van leden die zich voor de Algemene Ledenvergadering hadden 
aangemeld) vanuit het bestuur ernstig schort en dat afwijkende opinies niet verspreid (kunnen) 
worden naar alle leden . Wij waarderen het dat het bestuur m.b.t. dit kritiekpunt op 13 maart een 
eerste stap heeft gezet, door ons de mogelijkheid te bieden om ons via dit artikel in de Nieuwsbrief 
rechtstreeks tot u te richten. 
 
Op grond van onze ervaringen in het afgelopen jaar en de constatering dat wij in de huidige situatie  
geen  vruchtbare samenwerking in het bestuur voorzien, zijn wij er van overtuigd dat Heemschut niet 
op eigen kracht uit deze bestuurscrisis kan komen. Om die reden hebben wij het bestuur al een 
aantal keren voorgesteld om te komen tot  het instellen van een commissie van wijzen, bestaande uit 
een drietal bestuurlijk ervaren en onafhankelijke mannen en/of vrouwen. Deze commissie zou tot 
taak moeten krijgen het bestuurlijk verleden van Heemschut vanaf april vorig jaar door te lichten en 
op basis daarvan een voorstel te doen tot verbetering van de bestuurscultuur en -structuur van 
Heemschut. Dit om daarna te komen tot een bestuursteam, dat niet belast met enige erfenis en 
voorkeur uit het verleden, op een deskundige en vertrouwenwekkende wijze leiding gaat geven aan 
de mooie organisatie die Heemschut weer moet worden. De instelling van de commissie van wijzen 
zou door de komende Algemene Ledenvergadering bekrachtigd moeten worden. 
 
Essentieel voor ons is dat na beoordeling in een latere (extra)  Algemene Ledenvergadering van de  
door de commissie uit te brengen voorstellen het boek van deze donkere periode van Heemschut 
definitief gesloten kan worden. Belangrijk daarvoor is ook dat alle personen die in het verleden 
bestuurlijk een rol in Heemschut hebben gespeeld geen deel gaan  uitmaken van  het nieuwe 
bestuur. 
 
 
 
 



Naar onze stellige overtuiging is via de door ons voorgestelde commissie de enige weg om te komen 
tot de noodzakelijke loutering en de opening naar een frisse start van Heemschut. Wij hebben het 
bestuur dringend verzocht om ons voorstel alsnog te ondersteunen en voor te leggen aan de 
Algemene Ledenvergadering. Helaas is dat tot nu toe  zonder het door ons gewenste resultaat 
gebleven.  
 
Wij zijn graag bereid rechtstreeks met de leden in gesprek te gaan en zo nodig het bovenstaande toe 
te lichten.  U kunt ons mailen of bellen. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs. Uiteindelijk streven we 
allemaal naar een gezond en integer  Heemschut! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Seerp Ybema, voorzitter commissie Drenthe,  ybema.sb@kpnmail.nl, 0591-546155 
Jan van Susante, voorzitter commissie Limburg, jan@vansusante.com, 0478-531510 
Chris van Oordt, voorzitter commissie Zuid-Holland, vopczh@gmail.com, 070-3652412. 
 
2 april 2017  
_______________________________________________________________________________ 
 

Reactie bestuur Heemschut: 

Het bestuur betreurt het dat de drie provinciale commissies zich nog steeds niet kunnen vinden in 
het besluit van de laatste ledenvergadering van juni vorig jaar. Het voorstel tot een externe 
commissie is toen reeds aan de orde geweest en met grote meerderheid door de leden verworpen. 
De ledenvergadering wilde duidelijk een punt achter het verleden zetten en gezamenlijk vooruit  
kijken. Het bestuur ziet daarom nadrukkelijk geen reden om van dit besluit van de ledenvergadering 
af te wijken. Een belangrijke overweging daarbij is de overtuiging dat een hernieuwd onderzoek door 
een externe commissie geen nieuwe inzichten zal geven, de bestaande emoties verder zal voeden, 
wat opnieuw tot veel energieverlies zal leiden en de standpunten verder zal doen verharden. 
 
In een persbericht dat sinds september vorig jaar op de website van de vereniging staat is de hele 
gang van zaken rondom de pensioenkwestie en de nasleep daarvan uitgebreid  toegelicht. In het 
verenigingsblad van september vorig jaar is van dit persbericht een samenvatting gepubliceerd met 
een verwijzing naar het volledige bericht op de website. Al onze leden hebben aldus kennis kunnen 
nemen (en kunnen dat nog steeds op de website) van het hele gebeuren. 
 
Sindsdien is het bestuur eendrachtig gaan werken aan voorstellen tot verbetering van de 
verenigingscultuur en -structuur. Daartoe heeft het bestuur een ambitiestuk voorbereid. Recent is dit 
stuk op een discussiemiddag, waar alle leden voor waren uitgenodigd, aan de hand van een aantal 
stellingen besproken. Teleurstellend was daarbij dat de voorzitters van de drie commissies, hoewel 
nadrukkelijk uitgenodigd, niet aanwezig waren. Op deze vergadering was er een geanimeerde 
discussie waarbij in grote lijnen de ideeën van het bestuur werden gesteund, en daarnaast nog een 
aantal nieuwe ideeën naar voren kwamen. Het bestuur heeft het voornemen om op basis hiervan in 
de eerstkomende ledenvergadering in juni met concrete voorstellen te komen over de toekomst van 
Heemschut. 
Als het zo is dat onze bestuurlijke cultuur een punt van verbetering behoeft, dan biedt  een actieve 
deelname aan het bestuur het beste perspectief, d.w.z. verbeteren van binnen uit. Het bestuur heeft 
de drie provinciale commissies dan ook herhaaldelijk uitgenodigd om deel te nemen in het bestuur 
en om mee te denken over de toekomst van Heemschut. Helaas zijn deze commissies daar tot op 
heden niet op in gegaan. Het bestuur blijft hiervoor van harte open staan. 
 
Namens het bestuur 
Jan van Gils 
Waarnemend voorzitter  
6 april 2017 

mailto:ybema.sb@kpnmail.nl
mailto:jan@vansusante.com
mailto:vopczh@gmail.com

