Buurtvereniging Seghwaert Op Dreef
Zoetermeer, 19 oktober 2021
Beste leden,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 18 juni 2020 heeft het bestuur van Seghwaert Op Dreef (SOD) een dringend
beroep gedaan op de leden om zich te melden voor het invullen van de vacatures binnen het bestuur, die als gevolg van het
voorgenomen aftreden van het huidige bestuur in 2021 zullen ontstaan.
Daarbij is vermeld dat als er geen zicht zou komen op nieuwe aanwas hiervoor, dit zou kunnen betekenen dat er een einde
moet komen aan het bestaan van SOD.
Na juni 2020 is er op verschillende manieren geprobeerd kandidaten te vinden bijvoorbeeld door het verspreiden van flyers,
stukjes in het Streekblad en gesprekken hierover tijdens verschillende bijeenkomsten met de gemeente, andere verenigingen
etc.
Er zijn nadien twee oriënterende gesprekken gevoerd met kandidaten voor een bestuursfunctie die evenwel niet tot een
positief resultaat hebben geleid.
Op de afgelopen ALV van 22 juni 2021 is hier nogmaals nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, maar dit heeft ook niet tot het
gewenste resultaat geleid. De voorzitter en de penningmeester hebben tijdens die vergadering aangegeven bereid te zijn
opvolgers een ruime inwerktijd te gunnen maar wel uiterlijk tot eind december 2021.
Maar tot nu toe hebben zich geen potentiële kandidaten aangemeld.
Een lichtpuntje lijkt er wel te zijn in de vorm van een nieuwe secretaris. Deze week is gesproken met een waarschijnlijke
opvolger van de huidige secretaris die weliswaar haar taken vorig jaar al had neergelegd, maar toch bereid was de minimaal
noodzakelijke werkzaamheden uit te blijven voeren.
We komen nu toch dicht bij het moment waarop een beslissing moet worden genomen over het voortbestaan van de
Buurtvereniging, immers zonder bestuur geen vereniging!
Daarom nu een laatste dringende oproep:
Wij zoeken:
-een voorzitter,
-een penningmeester,
-een ledenadministrateur.
Mochten er voor 30 november geen zicht zijn op de invulling van deze functies, dan zullen wij met de gemeente in overleg
moeten om afspraken te maken over opheffing van de vereniging. De huur moet worden opgezegd. Er moeten verschillende
contracten/abonnementen worden opgezegd zoals telefoon, internet, alarm, gas en licht enz. Als er op enig moment
overeenstemming is bereikt met de gemeente over de afwikkeling van al deze zaken, waaronder ook de subsidiëring van
SOD, is er geen weg meer terug.
Wij hopen echter op een ander scenario en werken nieuwe kandidaten graag in zodat er in april 2022 tijdens een Algemene
Leden Vergadering een nieuw en fris bestuur kan worden voorgesteld aan de leden.
Dus zet u in voor de Buurtvereniging en meld u aan!
Met vriendelijke groet,
Konnie Ludwig
Josee Beets
Gertjan Bossink
Martien Muller
Als u wilt reageren dan graag via info@seghwaertopdreef.nl

