
Onderwerp: begeleidende brief aanbieding LR-stukken vanuit bestuur NSIJP  

Datum: 6 november 2021 

 

 

Beste leden van het presidium,  

 

Deze week ontvangen jullie van ons de stukken voor de Ledenraad van 26 november.  

Het gaat om de volgende onderwerpen:  

• Voorstel voorlopige begroting 2022 
• Voorstel tot vaststelling (aangepaste) tarievenlijst 2022  
• Voorstel tot benoeming redactieleden IJP en initiatief tot actualisering/optimalisering 

redactiereglement en opstellen webmasterreglement 
• Voordracht tot herbenoeming van jeugdcommissaris.  

De stukken zenden wij jullie uiterlijk woensdag via het NSIJPkantoor toe.  

Mochten zich bij ons nog kandidaten melden die als voorzitter willen worden voorgedragen worden 
door het bestuur, dan zullen wij dat uiterlijk 12 september ’s ochtends melden.  

Een punt dat nog openstaat is de noodzakelijke aanpassing van de statuten zoals die is afgesproken 
in de maartvergadering. Het gaat daarbij om het (kunnen) laten vervallen van de toets door de 
registeraccountant en om aanpassingen in verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 
(Wbtr). In maart is de afspraak gemaakt dat de voorzitter van de Ledenraad hier het voortouw in zou 
nemen en zou afstemmen met de voorzitter van het bestuur.  

Verder vragen wij jullie aandacht voor het volgende. In onze gesprekken met de delegatie van de 
Ledenraad hebben wij benoemd welke impact de wijze waarop de afgelopen ledenvergaderingen 
(mei-juni) hebben plaatsgevonden, hetgeen daar besproken is en de verslaglegging daarvan op ons 
als bestuur en op ons persoonlijk hebben gehad. Daarnaast hebben we zorgen over wat dit voor de 
bestuurbaarheid van de vereniging betekent.  

Daarom was ons voorstel om voor de aanstaande ledenraadsvergadering gezamenlijk te 
onderzoeken hoe de gevolgde aanpak past binnen de geldende procedures van onze vereniging en 
om meer duidelijkheid te krijgen over hoe bestuur en ledenraad zich tot elkaar (horen) te verhouden. 
Wij vinden het in het belang van de vereniging om hier zo snel mogelijk inzicht in te krijgen.  

Helaas is er binnen de ledenraad – voor zover wij weten - geen modus gevonden om dit voorstel1 
eerder dan 26 november aanstaande te bespreken. Dit heeft tot gevolg dat die avond zowel 
genoemd voorstel als een inhoudelijke agenda aan de orde zijn, terwijl er tegelijkertijd veel 
onduidelijkheid is.  

  

 
1 Wij gaan uit van een gezamenlijke opdrachtformulering en hebben inmiddels een verkenning gedaan qua 
kosten. Die worden geraamd op circa € 2.000 - € 2.500,- ex BTW.  



Dat geeft zorg en onze vraag aan jullie is op welke wijze  het presidium (in het bijzonder de voorzitter 
van de ledenraad) een setting kan creëren waarin ledenraad en bestuur op een respectvolle, 
zorgvuldige en constructieve wijze met elkaar in gesprek kunnen gaan over de verschillende 
onderwerpen die op de agenda staan.  

Gezien het voortraject willen wij daar graag duidelijkheid over, zodat wij kunnen afwegen of onze 
aanwezigheid bij de vergadering wenselijk en haalbaar is.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Lieke van Poucke  

Vicevoorzitter / secretaris bestuur NSIJP.  

 

 


