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Aan de leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi.
Blaricum/Huizen, augustus 2015.

Betreft: uitnodiging ledenvergadering 16 september 2015.

Geachte leden,
Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) nodigt u uit voor de
ledenvergadering die op 16 september 2015 in de Infoschuur ’t Gooi zal worden gehouden.
In deze vergadering zal één onderwerp worden besproken: vaststelling van het standpunt van de
VVG met betrekking tot het rapport-Winsemius. In dit rapport worden adviezen gegeven over de
toekomst van het GNR, Dit rapport is – met achtergrondinformatie – beschikbaar op de website van
het GNR (www.gnr.nl > Actueel > Nieuws > “Winsemius: gemeenten al jaren voor dubbeltje op
eerste rang”) en in het betreffende speerpuntdossier op de site van VVG.
Het bestuur heeft ter voorbereiding op de besluitvorming een commissie ingesteld met de opdracht
een advies aan bestuur en de leden op te stellen. Deze commissie bestond uit de VVG-leden Otto
Bernsen (voorzitter), Rob Loois, Hans Metz, Henk Michielse, Henk van Steennis en Thijn Westermann.
Rob Loois, Henk Michielse en Thijn Westermann maakten deel uit van de groep van verontruste VVGleden die in februari het verzoek voor de op 23 maart gehouden extra ledenvergadering hebben
ondersteund.
Het rapport van de commissie-Bernsen is bijgevoegd bij deze uitnodiging.
Het bestuur zal in haar vergadering van 7 september op basis van het rapport van de commissieBernsen een conceptstandpunt vaststellen. Het bestuur streeft er naar dit standpunt vanaf
8 september op de website van de vereniging te plaatsen (het kan dan ook worden opgevraagd bij
het secretariaat). Op 16 september zal het aan de leden worden voorgelegd.
Eventuele voorstellen voor amendementen op dit conceptstandpunt dienen uiterlijk 1 uur voor
aanvang van de vergadering schriftelijk (op papier of per e-mail) te worden ingediend. Hierdoor
wordt het bestuur in staat gesteld de besluitvorming goed voor te bereiden en de discussie zo helder
mogelijk te laten verlopen.
Het bestuur verwacht een levendige discussie over dit onderwerp, dat veel leden na aan het hart ligt.
De aard van deze discussie en de mogelijkheid om de tekst van het conceptstandpunt tot kort voor
de vergadering te amenderen maakt het praktisch onmogelijk om al voor de vergadering een
definitief standpunt te bepalen. Daarom heeft het bestuur besloten voor deze vergadering geen
stemmen bij volmacht toe te laten over het uiteindelijke standpunt van de VVG. Dat zou – gelet op
de regels die gelden voor het stemmen bij volmacht – een inhoudelijke discussie voor
volmachtnemers feitelijk onmogelijk maken (Zie voor regels voor het stemmen bij volmacht op de
website onder statuten en reglementen.) Het bestuur rekent op uw begrip daarvoor.

Postadres secretariaat: Postbus 1080, 1270 BB Huizen
E-mail: secretaris@vriendenvanhetgooi.nl
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) is ANBI gecertificeerd.
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Ten slotte: als u van plan bent deze vergadering bij te wonen, wilt u dat dan even melden met een
mailtje naar info@vriendenvanhetgooi.nl? Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet
namens het bestuur,

wg
Johan Jorritsma
voorzitter

Leen Mak
secretaris

Bijlagen:
1. Concept-agenda ledenvergadering 16 september 2015
2. Rapport commissie-Bernsen
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