
Wat willen we bereiken? 
 
De LR is opgericht om een betere uitweg te bieden uit conflicten tussen leden en bestuur. 
Nu zitten we er weer middenin. 
 
In de overleggen met de LR in mei en juni hebben we geconstateerd dat er onduidelijkheid is over de rol van 
het bestuur en de rol van de LR . 
Daar en ook later in andere gesprekken blijkt ook dat er verschillende meningen zijn over hoe je die rol in 
moet vullen. 
En er blijken onduidelijkheden te zijn over de regels. 
Deze onduidelijkheden zijn mede aanleiding geweest tot het ontstaan van een sfeer tussen LR en bestuur 
die de samenwerking niet ten goede komt en kwam (hebben we geconstateerd) 
 
We kunnen nu onze traditie volgen en poppetjes vervangen, we kunnen ook een keer diep ademhalen en 
proberen uit deze situatie zoveel mogelijk winst voor de toekomst te halen.  
 
Ons voorstel is om het onderzoek dat het bestuur voorstelt te doen naar het handelen rondom het incident 
uit april te steunen  
Waarbij wij dit onderzoek uit willen breiden met de vragen waar leden van de LR in de afgelopen tijd 
tegenaan zijn gelopen. 
 
Twee doelen dus:  
1. Ophelderen wat er precies is gebeurd n.a.v. het incident en of wat er gedaan is klopt met de regels die we 
hebben afgesproken, zoals nu o.a. beschreven in het huishoudelijke reglement en de statuten. 
2. Verduidelijking over regels, functies en rollen en de invulling ervan, zodat we met meer kennis en 
duidelijke keuzes in de toekomst beter weten wat er van wie verwacht wordt. 
Met misschien wel een hele belangrijke onderliggende vraag: voldoet de constructie die we nu hebben 
bedacht aan de behoefte en zo nee, wat is er dan nodig om die behoefte wel te vervullen. 
 
Dit onderzoek wordt op zo kort mogelijk termijn gestart en afgerond. 
Zodra de uitslag bekend is wordt er een nieuwe LR vergadering belegd om de uitkomst ervan te bespreken. 
 
Met de duidelijkheid die dan ontstaan is kan een ieder bekijken of dat is wat hij/zij wil doen en beslissen of 
hij/zij in de functie blijft die hij/zij nu heeft. 
Nieuwe gegadigden kunnen dan ook beter inschatten of zij willen doen wat ze gaan doen  
 
In de tussentijd verzoeken wij het bestuur vriendelijk doch dringend zich actief om de vereniging te blijven 
bekommeren. 
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