17e vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van NSIJP
op woensdag 9 mei 2018 De Schakel te Nijkerk
e

Aanvang aansluitend aan 16 vergadering van de Ledenraad
e
Zie voor aan- en afwezigen: verslag 16 vergadering.
1. Opening en inventarisatie punten rondvraag
2. Verkiezing bestuur
- Aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar: Sytske Casimir
- Nieuw te verkiezen bestuursvoorzitter: kandidaten kunnen zich bij het bestuur melden,
Sytske heeft besloten eerder te stoppen met haar bestuursfunctie om persoonlijke redenen. Zij
heeft het deels heel leuk gevonden om voorzitter te zijn, maar deels ook een zeer zware baan. In
ieder geval wil zij iedereen danken voor de eer om het drie jaar te mogen doen en wenst haar
medebestuurders veel succes.
Ivo Cleuren: spreekt namens de ledenraad zijn dank uit voor haar inzet. Lieke van Poucke,
namens het bestuur: wij laten Sytske niet zomaar gaan en willen haar ongelofelijk bedanken voor
wat zij voor het bestuur heeft gedaan. Het bestuur heeft daar veel aan gehad, onder meer door
Sytske’s goede contacten met de FEIF. Niet alles wat we ambieerden hebben we gedaan, maar
veel. Van haar kritische vragen hebben we veel geleerd.
Zonder voorzitter kan het bestuur niet functioneren. Bert den Uyl is bereid deze tot aan de
novembervergadering op zich te nemen. Hij blijft sportcommissaris, want daar ligt zijn grote
belangstelling. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter wordt voortgezet. Bert merkt op dat hij het
tot nu toe hartstikke leuk vindt om in bestuur te zitten. Hij ontmoet veel mensen die met passie
voor de vereniging werken.
Omdat het over personen gaat, en omdat volgens de statuten de voorzitter in functie gekozen
wordt, volgt een schriftelijke stemming. Aly van der Veen en Toy Merx vormen de
stemcommissie. Bert wordt met 22 stemmen vóór gekozen, geen tegenstemmen, geen
onthoudingen.
3. Rondvraag
Geen punten
4. Sluiting
Volgende vergadering: vrijdagavond 23 november 2018

