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Algemene Ledenvergadering VvG d.d. 1 april 2011
Concept profiel nieuwe voorzitter VvG
Arjan Oudbier als vice voorzitter VvG
ALV 1 april 2011
15 april 2011

Profielschets nieuwe voorzitter VvG
Op 1 oktober 2011 verloopt de termijn van Jaap Paans als voorzitter van onze Vereniging van Griffiers
(VvG). Tijdens de Algemene ledenvergadering in september 2011 zal het bestuur dan ook aan de leden
een voorstel doen tot het benoemen van een nieuwe voorzitter.
Het bestuur van de VvG heeft de verantwoordelijkheid om richting de leden de procedure en het proces
t.a.v. de aanstaande zoektocht naar een nieuwe voorzitter vorm te geven.
Het proces om te komen tot de benoeming van een voorzitter in twee onderdelen uiteen:
1. Formuleren en vaststellen van de profielschets
2. Doorlopen van de selectieprocedure en benoemen van de nieuwe voorzitter
Het bestuur beoogt in april 2011 een profielschets te presenteren en de vacature open te stellen. Het
betreft een open procedure waar elke griffier, lid van de VvG, zich kandidaat voor kan stellen. Deze
procedure is in december jl. via de headlines gecommuniceerd.
Een voorbereidingscommissie (tevens beoogde sollicitatiecommissie) heeft in de afgelopen periode een
concept profielschets opgesteld. In deze voorbereidingscommissie zaten de volgende leden:
Namens het bestuur:
• Edwin Israël
• Karin Stadhouders
• Jeroen van Urk
• Arjan Oudbier (voorzitter)
Andere leden uit de vereniging:
• Merel van Hall (Dordrecht)
• Wilma Antes (Tholen)
• Nico Broekema (Westland)
• Hans van Leeuwen (Uithoorn)
Tijdens de ALV op 1 april a.s. kunnen de leden hun inbreng hebben m.b.t. het concept. De ALV stelt
uiteindelijk op 1 april het profiel (al dan niet gewijzigd) vast. Indien u wijzigingen in het profiel wenst dient
u hiertoe tijdens de vergadering, liefst ervoor, in te dienen bij het secretariaat van de VvG.
Vervolg/tijdpad
Direct na vaststelling van de profielschets door de ALV wordt de werving en selectie van een nieuwe
voorzitter gestart en de profielschets vrijgegeven. Kandidaten kunnen zich dan tot 23 april melden bij het
secretariaat van de VvG.
In mei en juni vinden de gesprekken plaats. De sollicitatiecommissie doet op basis van een
brievenselectie en de gesprekken een voordracht van maximaal drie kandidaten aan het bestuur. Het
bestuur voert een tweede gesprek en stelt de ALV in september één kandidaat voor.
Tot twee weken vóór de ledenvergadering kunnen eventuele tegenkandidaten zich melden. Zij worden
daarbij gevraagd te motiveren in welke mate zij voldoen aan de profielschets. In september vindt in het
openbaar benoeming van de nieuwe voorzitter door de ALV plaats.

CONCREET ADVIES VOOR BESLUITVORMING:
Instemmen met de profielschets voor de nieuwe voorzitters van de VvG zoals deze door de
voorbereidingscommissie is opgesteld.

