Ingekomen stuk voor ALV NVBS 18 september 2021:
Mail van lid 148304 Sander Mayer
Het interim-HB ontving op 4 september 2021 de volgende mail:
Van: Sander M
Verzonden: zaterdag 4 september 2021 16:31
Aan: Secretariaat NVBS
Onderwerp: Alv
Beste Karel,
Om misverstanden te voorkomen verzoek ik je mijn voorstel, zoals je dat van een aantal leden hebt
ontvangen omdat zij het voorstel steunen, op de agenda van de als te zetten/ op de ALV te
behandelen. Ik zal zoals je al uit mijn machtiging hebt begrepen helaas niet op de ALV aanwezig
kunnen zijn in indien gewenst een toelichting op mijn voorstel te geven. Oorzaak van mijn
afwezigheid is dat ik met mijn vrouw in het buitenland vertoef. Jullie een goede ALV toewensen.
Met vriendelijke groet,
Sander

Het door Sander Mayer zo genoemde voorstel blijkt door hem op 27 augustus 2021 te zijn
verzonden aan NVBS-leden. Het is het interim-Hoofdbestuur niet bekend aan welke NVBSleden. Over hetgeen Sander Mayer voor ogen staat heeft hij geen (voor)overleg met het
interim-Hoofdbestuur gehad.
Behandeling van dit ingekomen stuk, dat betrekking heeft op benoeming(en) van
Hoofdbestuursleden, zal plaatsvinden bij agendapunt 20.

Voorstel voor de komende ALV
Beste NVBS leden,
Graag je steun voor onderstaand voorstel. Wil je, als je onderstaand voorstel
steunt deze mail met vermelding van je naam en lidnummer naar me
terugsturen en naar secretariaat@nvbs.com sturen.
En als je meedoet aan de komende ALV op 18 september daar het voorstel te
steunen.
Een van de belangrijkste functies van een HB is het verbinden van de leden
en in het bijzonder de leden die vrijwilligerswerk voor de vereniging doen.
Vanuit dat oogpunt is het niet gewenst dat leden van een nieuw HB direct

betrokken zijn geweest bij de perikelen die geleid hebben tot het aftreden van
het vorige HB.
Voorstel:
Om te voorkomen dat de benoeming van enige voorgestelde kandidaten, die
hierbij betrokken waren, tot een scheuring leidt binnen de vereniging, is het
beter dat twee of drie 'éminence grises', bijvoorbeeld de voorzitter
geschillencommissie, de voorzitter kascommissie en/of ereleden, mensen
gaan benaderen of zij in een nieuw HB zitting willen nemen. Deze leden
zullen dan in een extra ALV in november/december benoemd kunnen
worden. Tot die tijd blijft het interim-bestuur de zaken waarnemen.

Sander Mayer
lidnr. 148304
e-mailadres: sanderbr52@hotmail.com
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