
Aan:  ALV 
Van:   Bestuur  
Betreft: Benoeming bestuurslid tevens beoogd secretaris, en procedure vacature 

bestuurslid 
Datum:  9 september 2016 
 
 
 
Het bestuur legt u bijgaande voordracht voor ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering 
op 7 oktober a.s. 
 
Vacature secretaris  
In verband met het vertrek van de huidige secretaris, Luuk van Luijk, heeft het bestuur vóór de 
zomer de vacature voor deze functie opengesteld. Een sollicitatiecommissie bestaande uit een 
delegatie uit het bestuur en de twee medewerkers van het bureau, heeft na de zomer goede 
gespreken gevoerd met de drie kandidaten die hebben gereageerd op de vacature.  
Na deze gesprekken heeft de commissie het bestuur voorgesteld om Raymond Jeene, 
raadsgriffier in Delft voor te dragen. Raymond is sinds begin 2015 griffier in Delft en heeft tussen 
2007 en 2015 als plv. griffier/commissiegriffier gewerkt voor de gemeenteraad van Rotterdam. 
Daarvoor was hij werkzaam voor het ministeries van OCW, Buitenlandse Zaken en SZW. 
 
Het bestuur heeft vervolgens besloten om hem voor te dragen als bestuurslid tevens beoogd 
secretaris. Bijgaand ontwerpbesluit strekt daartoe. 
 
Na benoeming door de ALV is het bestuur voornemens hem conform artikel 6, derde lid, van de 
statuten te kiezen als secretaris.  
 
 
Invulling recente vacature 
Verder heeft Jeroen van Urk tijdens het zomerreces laten weten dat hij stopt als bestuurslid.  
Het bestuur heeft geen kans meer gezien de gehele vacatureprocedure ordentelijk te doorlopen 
vóór de ALV van 7 oktober a.s.  
Omdat eerder dit jaar Alwin Oortgiesen is gestopt als bestuurslid, vindt het bestuur het van 
belang dat na het doorlopen van de vacatureprocedure, er tussentijds een bestuurslid kan 
worden benoemd. Te meer omdat bestuurslid Liesbeth Schreiner tijdelijk niet in de gelegenheid 
is om als bestuurslid op te treden, en naar verwachting pas weer na 1 april 2017 terug zal keren.  
 
Het bestuur is dan ook voornemens om na afronding van de procedure dit najaar een extra ALV 
uit te schrijven omdat benoeming anders pas in het najaar van 2017 kan plaatsvinden.  
 
Een besluit over de voordracht voor een nieuwe bestuurslid kan op grond van artikel 13, eerste 
lid, worden genomen indien ten minste 1/10 van het aantal gewone leden aanwezig is dat zijn 
ongeveer 40 leden. Het bestuur zal deze ALV inplannen rondom een reguliere activiteit zoals 
een Verenigingsraad of een Grote workshop.  
 
Mocht u nog vragen hebben over het bijgaand voorstel, kunt u contact opnemen met de plv. 
voorzitter, Menno Huisman. 
  



 
Ontwerpbesluit 
 
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Griffiers, bijeen in Venlo op 7 oktober 
2016; 
 
gelezen het voorstel van het bestuur d.d. 9 september 2016; 
 
gelet op artikel  6, derde lid, van de statuten; 
 
Besluit: 
 
de heer R. Jeene te benoemen tot bestuurslid van de Vereniging van Griffiers.  
 


