
Buitengewone Ledenvergadering!
Een buitengewone ledenvergadering? Wat is daar 
zo speciaal aan? Waarom is dat voor mij belangrijk? 
Waarom moet ik daar een vrije avond aan gaan be-
steden? Dat zijn zo maar een paar vragen die je kunt 
hebben bij het zien van deze titel.

 p De algemene ledenvergadering wordt gehouden op maandag 17 september.

Toch is deze vergadering belangrijk! Veel leden hebben onge-
twijfeld gemerkt dat aan het einde van het afgelopen seizoen 
een aantal vrijwilligers is gestopt. Het werd op een gegeven 
moment erg onduidelijk welke vrijwilliger nu precies welke 
taken had. Dat zorgde voor veel, soms vervelende, discussies.

BESTUURSLEDEN AFGETREDEN Bovendien zijn vlak voor de 
zomerperiode de bestuursleden Edgar Lebbink en Herman van 
de Vlasakker afgetreden. Dat was al in de ledenvergadering 
in mei aangekondigd. Maar in augustus zijn ook de bestuurs-
leden Piet Ouwerkerk en Lenny van Valkenhoef afgetreden. 
Daardoor is het aantal bestuursleden minder dan het aantal 
dat officieel volgens de statuten vereist is. Daarom is een extra 
ledenvergadering, een buitengewone ledenvergadering nodig.

BELEID, MISSIE EN VISIE Wat staat er op de agenda van die 
vergadering? Allereerst zullen we een toelichting geven op de 
ontstane situatie. Ook zullen we een toelichting geven op het 
voorgenomen beleid, de missie en visie van Cobu Boys. In de 
ledenvergadering van mei kwam dat onderwerp niet goed uit 
de verf, dus dat pakken we nog een keer op. Bovendien zullen 
we een beeld schetsen van hoe onze vereniging georganiseerd 

kan gaan worden. Welke bestuursfuncties, welke commissies, 
welke taken, welke verdelingen, al dat soort onderwerpen 
komen aan de orde.

MEEDENKEN EN MEEPRATEN Daarom is het ook erg belang-
rijk dat al onze leden meedenken en meepraten tijdens deze 
vergadering. Denk met ons mee, doe mee in de discussie, laat je 
mening horen!

ONDERSTEUNING BESTUUR Op verzoek van het bestuur wordt 
de vergadering georganiseerd door de beleidscommissie Cobu 
Boys. Deze beleidscommissie Cobu Boys is een brede vertegen-
woordiging van alle leden. De commissie bestaat op dit moment 
uit de heren Robin van Andel, Lambert Bax, Marijn Makkes 
van de Deijl, Damion Dekkers, Seth van Leersum, Jan Maarten 
van Riemsdijk, Hien The, en Aaldert Hofman.
Op verzoek van het bestuur zal Aaldert Hofman de voorzitter 
van deze vergadering zijn.

WAAR EN WANNEER De ledenvergadering wordt op maandag 17 
september gehouden in de kantine van Cobu Boys. We begin-
nen om 20.00 uur.
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