
 

 

Bijlage bij agendapunt 7 van de Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2018 

 

Voordracht nieuw bestuurslid in de functie van voorzitter en herbenoeming secretaris 

en penningmeester 

 

Statutair bestaat het bestuur van StadsdorpBuurt7 uit een oneven aantal leden, met een 

minimum van 3 leden. Sinds 21 april 2016 bestaat het bestuur echter uit twee leden en leidde 

werving niet tot het gewenste resultaat om het aantal leden aan te vullen tot minimaal drie. Dit 

is ook op de ALV van 18 januari 2017 aan de orde geweest.  

 

Ina Wilbrink heeft zich inmiddels bereid verklaard plaats te nemen in het bestuur in de 

vacante positie van voorzitter. Wij kennen haar als iemand met een natuurlijk gezag en met de 

vereiste verbindende kwaliteiten voor deze functie. Zij was een van de drie initiatiefnemers 

van de kerngroep van StadsdorpBuurt7. Voor degenen die onbekend zijn met het fenomeen 

kerngroep: de kerngroep bestaat uit een aantal betrokken leden van StadsdorpBuurt7 die het 

bestuur met raad en daad bijstaan en de grote themabijeenkomsten organiseren. Het bestuur 

vergadert veelal samen met de kerngroep. Het is ook dankzij het bestaan van deze kerngroep 

dat de onderbezetting van het bestuur in de praktijk geen probleem heeft opgeleverd.  

 

De komende periode zal het bestuur, tezamen met de kerngroep, zich beraden over een 

eventuele uitbreiding van het bestuur tot 5 personen, zoals de situatie ook was bij het begin 

van StadsdorpBuurt7. Mocht het bestuur daartoe besluiten, dan zullen voor de nieuwe 

bestuursfuncties gerichte profielen worden ontwikkeld. Wij vragen de ALV de volgende 

besluiten te nemen: 

1. Ina Wilbrink aan te stellen als bestuurslid en herbenoeming van de bestuursleden Joop 

Smoor en Hanna Lantinga 

2. Het bestuur mandaat te verlenen het bestuur desgewenst weer aan te vullen tot 5 

personen, waarbij zal worden geworven op daartoe vast te stellen profielen. 

 

Hanna Lantinga, secretaris 

Joop Smoor, penningmeester 

 

 


