Gierzwaluwbescherming Nederland
GBN zet zich in voor de bescherming van gierzwaluwen en onderscheidt zich hierbij door het zonder
verstoren monitoren van de broedende vogels met camera’s.
Gierzwaluwbescherming Nederland is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Amstelveen, 1 augustus 2019
Betreft: bestuur situatie Gierzwaluwbescherming Nederland en uitnodiging extra ALV
Beste heer, mevrouw (lid van de vereniging),
Op 15 juni 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering van Gierzwaluwbescherming Nederland
plaatsgevonden. Wij schrijven u om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken met
betrekking tot het huidige bestuur. Gezien de situatie is het huidige bestuur genoodzaakt om een
extra Algemene Ledenvergadering te houden op zaterdag 14 september 2019 te Amersfoort,
waarvoor u wordt uitgenodigd. De agenda is in deze uitnodiging opgenomen.
Huidige situatie bestuur
Er was binnen de vereniging al bekend gemaakt dat er vacatures bestaan voor de functie van
secretaris (Trudy du Chattel) per 15 juni 2019 en voor de functie van penningmeester (Egbert
Leijdekker). Vanwege het feit dat de vacature van secretaris uiterst lastig bleek in te vullen, en er ook
nog een andere vacature voor een algemeen bestuurslid (Ad van Uchelen) binnen het bestuur was,
heeft de penningmeester besloten zijn functie voor een jaar te verlengen tot uiterlijk 31 december
2019 waardoor het bestuur in minimale vorm toch kon blijven functioneren.
Wat wij als bestuur niet konden voorzien was het feit dat de voorzitter (Hans Willemsen) om
persoonlijke redenen heeft besloten om zijn functie op 15 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering per direct neer te leggen. Voor ons als medebestuursleden was deze beslissing geheel
onverwachts en wij betreuren het enorm dat hij dit besluit heeft genomen.
Tijdelijke invulling bestuursfuncties
Door het onverwachte en directe vertrek van de voorzitter, en het feit dat er geen opvolging is voor
de secretaris, heeft het resterende bestuur (met instemming van de Algemene Ledenvergadering)
besloten om het bestuur als volgt in te vullen: Astrid van den Broek (algemeen bestuurslid) neemt tot
de extra Algemene Ledenvergadering waar als tijdelijk waarnemend voorzitter en Jochem Kühnen
(algemeen bestuurslid) is tot dezelfde datum als tijdelijk secretaris benoemd.
Hiermee voldoet de vereniging aan de wettelijke vereisten aangaande het dagelijkse bestuur, maar
de toekomst van het bestuur is allesbehalve veiliggesteld. De samenstelling van het bestuur is dus als
volgt:
•

Voorzitter (tijdelijk): Astrid van den Broek. Vacant na aankomende Algemene Ledenvergadering.

•

Secretaris (tijdelijk): Jochem Kühnen. Vacant na aankomende Algemene Ledenvergadering.

•

Penningmeester: Egbert Leijdekker. Vacant na 31 december 2019.

•

Algemeen bestuurslid: Ilse de Bruin

De ledenadministratie wordt tot ultimo 2019 (tijdelijk) uitgevoerd door Trudy du Chattel, maar zal (in
onderling overleg) bij de secretaris of penningmeester worden belegd.
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Noodzaak voor een extra Algemene Ledenvergadering
Gezien de vacatures, en de tijdelijkheid van de functies van waarnemend voorzitter en secretaris, is
er besloten om binnen afzienbare tijd een extra Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen.
De bijeenkomst is enerzijds om alle leden te informeren over het probleem van de vacatures en
anderzijds om het gezamenlijk over de toekomst van de vereniging te hebben. Het stond al op de
agenda om tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 juni jl. met de aanwezige leden de
toekomst van de vereniging te bespreken: wat verwachten de leden van de vereniging en in het
bijzonder van het bestuur? Wat zijn de wensen van de leden, waar liggen aandachtsgebieden en
prioriteiten voor de vereniging en het bestuur en niet in de laatste plaats, wat kunnen de leden daar
zelf in betekenen? En voortvloeiend daaruit: hoe kunnen we dit goed organiseren? We hebben
besloten dat deze vragen en de bestuur situatie een extra Algemene Ledenvergadering wenselijk
maken. Tevens zullen we een aantal concrete agendapunten behandelen die op de ALV van 15 juni jl.
door de ontstane situatie niet behandeld konden worden.
Datum extra ALV
Op 14 september 2019 wordt dus een extra Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Vanwege
het vakantieseizoen is besloten, om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen aanwezig is te
zijn, is besloten om voor 14 september te kiezen.
Op deze extra Algemene Ledenvergadering zal het belangrijkste agendapunt de invulling van de
bestuursfuncties zijn. Het huidige bestuur stuurt bij deze uitnodiging ook een visiestuk mee met onze
visie op hoe de vereniging een bloeiende en inspirerende rol kan spelen om ons doel te kunnen
blijven invullen: het beschermen van gierzwaluwen in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst horen we
graag de input van de verenigingsleden op de door het tijdelijke bestuur voorgestelde aanpak
(visiestuk).
Uiterste consequentie van het niet invullen van de bestuursfuncties na 14 september 2019
Vooralsnog gaan we er vanuit dat Gierzwaluwbescherming Nederland als vereniging voort kan blijven
bestaan en dat er leden zijn die zich beschikbaar willen stellen voor de functies van voorzitter,
secretaris en penningmeester (die laatste functie vanaf 1 januari 2020).
Echter, als er tijdens deze extra Algemene Ledenvergadering geconcludeerd moet worden dat er
geen opvolging is voor deze functies, dan rest er helaas niets anders dan te besluiten om de
vereniging op te heffen. We hopen uiteraard dat dit niet het geval zal zijn.
Gezien de urgentie van de situatie hopen wij op uw aller aanwezigheid tijdens deze bijeenkomst.
Graag tot ziens op 14 september 2019, aanvang 10.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland:
Astrid van den Broek, Ilse de Bruin, Jochem Kühnen en Egbert Leijdekker
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Extra Algemene Ledenvergadering van Gierzwaluwbescherming Nederland op
zaterdag 14 september 2019 om 10.00 uur in Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA
Amersfoort
In tegenstelling tot de vorige Algemene Ledenvergadering worden de stukken meegestuurd en
daarom niet nogmaals op de website geplaatst.
Agenda:
1. Opening van de vergadering en vaststellen van de agenda door de voorzitter
2.

Ingekomen stukken en mededelingen m.b.t. de vergadering

3.

Vaststellen concept verslag ledenvergadering 15 juni 2019

4.

Vacatures bestuur:
- voorzitter per direct
- secretaris per direct
- penningmeester per 01-01-2020

5.

D. Kiezen reserve lid kascommissie

6.

Visiedocument / voorstel begroting 2019

7.

Rondvraag

8.

Sluiting
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