8.Periodiek Aftredende Bestuurders;
-Ben Mense is aftredend en herkiesbaar volgens schema.
Geen tegenkandidaten en wordt weer benoemd.
-Marco van Berkel is aftredend en NIET herkiesbaar.
-Eddie Oosterkamp heeft tussentijds ook aangegeven er mee te stoppen ivm de richtlijnen K.v.K waaraan wij
moeten voldoen. Wel geeft Eddie aan dat we altijd op hulp van hem kunnen rekenen en vooral wat betreft de te
organiseren en opbouwen van de show. Voorzitter dankt hem voor de toezegging en geeft aan dat er in de auto een
hele mooie bos bloemen voor hem staat als dank voor zijn werk als bestuurder.
Voorzitter schets nu de bijzonder moeilijke situatie waarin wij nu en zeker volgend jaar in terecht gaan komen.
Reglementair/statutair onvoldoende aantal bestuurders en volgend jaar slechts DRIE. Dat is een situatie die ook de
overgebleven bestuurders voor het dilemma zetten of zij wel door zullen gaan. Meer taken die ze nu vervullen
kunnen ze er echt niet bij hebben.
Cruciale functies zoals redacteur voor de communicatie naar de leden, Secretaris en Penningmeester Mogen en
kunnen niet ontbreken in een bestuur zoals de onze.
Hoe nu verder:
Voorzitter is in gesprek met een kandidaat van 32 jaar met enige ervaring die zich aangemeld heeft en vandaag
aanwezig zou zijn maar er helaas niet is. Voorzitter4 gaat verder met hem in gesprek en wellicht is er een functie Ad
interim dit jaar voor hem.
Voorzitter stelt verder voor om bij toerbeurt per zittingsperiode een Rayonhoofd in het dagelijkse bestuur op te
nemen. Het betreft vooral de mogelijkheid om met vergaderingen met elkaar te kunnen sparren. Hij stelt voor de
eerste zittingsperiode voor dat Frans Schattevoet de functie van 2e secretaris gaat vervullen. Frans gaat gelukkig
akkoord.
Voorzitter heeft contact gehad met Christina Douma, en zij is bereidt om Georg volgend jaar op te volgen. Christina
heeft financiële achtergrond kennis via haar werk en Georg kan haar de fijne kneepjes van het NPV
penningmeesterschap dit jaar al bijbrengen. Zij zal dit jaar zijdelings functioneren als 2e Penningmeester.
Toegestaan is echter dat zij geen vergaderingen zal bij wonen. In deze moderne tijd zijn er vervangbare
mogelijkheden om te communiceren ruim voor handen. Wij zijn al heel blij dat deze cruciale functie opgevuld gaat
worden.
9.Bespreking Rayons;
-Zuid Holland, loopt als een trein en organiseren 4 dagshows. Veel leden op vergaderingen.
-Noord Nederland, Joan geeft aan dat bij de jaarvergadering 12 afzeggingen waren. Gaan weer een jongvogeldag
organiseren, maar hebben nu een groot probleem betreffende de zaal locatie in Drachten, die in andere commerciële
handen is gekomen en de huur verhoogd met 800 %. Onmogelijk dit op te brengen.
-Limburg heeft weer van alles op de rit staan en gaat goed
-Oost Ned., loopt als een trein soms meer dan 30 leden op vergadering. Heeft ook van alles weer op de rit staan.
-Brabant/Zeeland niet aanwezig
-Midden Nederland niet aanwezig
-Noord Holland. , gaat goed , klein maar fijn, hechte groep inzenders en vaste groep bezoekers vergaderingen die nu
op zaterdagochtend zijn. Bevalt goed
10.Show Dongen;
-Als we het bestuurlijk technisch op de rit krijgen is in ieder geval de show voor dit jaar het laatste weekend in
November in Dongen. Daarna moeten we evalueren hoe nu verder. Spullen staan hier in opslag.
Voor de show hebben we de toezegging van Zd Holland om administratief en computer technisch de organisatie ter
hand te willen nemen. Marcel Tholenaar en Ruud Bakker hebben dat toegezegd en ook Edwin Wagemakers zal zich
er sterk voor maken. Besloten wordt wel een origineel aan te passen programma aan te schaffen. Info volgt t.z.t.

