Agenda Algemene Ledenvergadering (15.30 – 17.00 uur) vrijdag 1 april te Apeldoorn
1.

Opening door de voorzitter, Jaap Paans

2. Vaststelling besluitenlijst 17 september 2010
Van een Algemene Ledenvergadering (ALV) worden notulen gemaakt die in een volgende
ledenvergadering vastgesteld worden. De besluitenlijst van de ALV van 17 september 2010 in
Utrecht is bijgevoegd. Voorgesteld wordt het verslag vast te stellen.
3. Ontwikkelen van kenniskringen
U krijgt een korte toelichting van bestuurslid Jeroen van Urk over de ontwikkeling van
kenniskringen binnen onze vereniging.
4. Profiel voorzitter (onder leiding van Arjan Oudbier, vicevoorzitter)
Jaap Paans is tot 1 oktober 2011 voorzitter van de VvG en heeft aangegeven niet herkiesbaar te
zijn. Het bestuur heeft een procedure vastgesteld om een nieuwe voorzitter te kiezen. Over deze
procedure bent u eerder geïnformeerd.
Het bestuur heeft een werkgroep ingesteld die een profiel opstelt voor de nieuwe voorzitter van de
VvG. Op de oproep van het bestuur hebben vier collega’s zich gemeld om zitting te nemen in deze
werkgroep.
De werkgroep bestaat uit Wilma Antes (Tholen), Nico Broekema (Westland), Merel van Hall
(Dordrecht), Edwin Israël (Middelburg), Hans van Leeuwen (Uithoorn), Arjan Oudbier (Apeldoorn),
Karin Stadhouders (Flevoland) en Jeroen van Urk (Oude IJsselstreek)
Het conceptprofiel van de werkgroep wordt u medio maart toegezonden. De werkgroep is
benieuwd naar de reacties van de leden op dat profiel. In eerste instantie was het voornemen om
het profiel voor te leggen aan de kringen, maar omdat er nu een extra ALV is vindt de werkgroep
dat een betere manier om met de leden in gesprek te gaan over het profiel.
Reacties zullen door de werkgroep worden verwerkt in het definitieve profiel dat ter vaststelling
aan het bestuur van de VvG wordt voorgelegd.
U wordt verzocht om in de ALV uw eventuele reactie op het conceptprofiel te geven.
5.

Rondvraag

6. Afscheid Marion Stein en Geert van Soest
Marion en Geert zijn vanaf de oprichting van de VvG lid van het bestuur. Omdat hun statutaire
termijn van acht jaar is verstreken treden zij terug uit het bestuur. In de ALV wordt hierbij
stilgestaan.
7.

Sluiting

