
        19 mei 2018, Ermelo 

Aan het bestuur en leden van district Een en Flevoland van de KNBB 

 

In de notulen van de voorjaarsvergadering 2017 doet de notulist een aanname wat ik wil gaan zeggen. Daar 

staat: ‘richt zich tot de vergadering en een poging om zijn standpunt t.a.v. …’. In mijn ogen mag iets dergelijks 

niet in notulen voorkomen. In de najaarsvergadering  2017 heb ik aangegeven dat ik mij gericht heb tot de 

voorzitter en gevraagd of ik wat mocht zeggen bij dit agendapunt. Ik heb niets gezegd over wat ik wilde gaan 

zeggen. In de notulen van de voorjaarsvergadering 2017 is te lezen dat de voorzitter mij het woord ontneemt. 

In Artikel 19, lid 2, van de statuten van ons district staat:  

a. Adviserende leden van het district zijn: (o.a.) de leden van het districtsbestuur; 

b. Adviserende leden van de districtsvergadering hebben het recht daarin het woord te voeren. 

Bij dit agendapunt wilde ik als lid van het districtsbestuur het districtsbestuur ter verantwoording roepen m.b.t. 

genomen beslissingen omtrent ingezonden stukken bij dit agendapunt. 

Het recht om te mogen spreken als bestuurslid is mij ontnomen. 

 

Ik vind het nog steeds merkwaardig dat niemand vanuit de vergadering op dat moment heeft ingegrepen.  

Als ik de punten op een rij zet: 

a. Er wordt een ingekomen stuk (van mijn vereniging) overgeslagen 

b. Er wordt opeens een niet gepubliceerd stuk (van mijn vereniging) besproken 

c. Er wordt mij het spreekrecht, als lid van het districtsbestuur, ontnomen dat ik volgens de statuten heb. 

d. De uitspraken van voorzitter en secretaris tijdens de vergadering. 

Op dat moment wilde ik dus geen onderdeel meer zijn van een vergadering waar ik mede voor 

verantwoordelijk ben als bestuurslid. Daarom ben ik op dat moment achter de tafel vandaan gegaan. 

 

Op 23 mei 2017 heb ik een mail ontvangen van de voorzitter. Daarin staat: ‘Naar aanleiding van je volharding 

gedurende de afgelopen weken, aangaande een wijziging in het wedstrijdreglement van ons District, zegt het 

bestuur van het District Eem- en Flevoland het vertrouwen op in jou als mede bestuurslid van ons District.’ 

Op 4 juni 2017 heb ik gereageerd op de mail van de voorzitter, met als onderwerp: ‘De wereld op z’n kop’. 

Tevens heel duidelijk in de mail gezet waarom ik, om aangegeven reden, niet ga voldoen aan het verzoek. 

Er is dus een wijziging goedgekeurd waar volgens mij een veel betere oplossing voor is. Het bestuur heeft een 

ingekomen stuk achtergehouden waar een simpele, snel toe toepassen oplossing in staat. 

Het niet respecteren van de statuten is volgens mij een grote fout. En 1 van de redenen waarom ik alsnog uit 

het bestuur ben gegaan. In mijn ogen worden er te veel fouten gemaakt. Ik wil negeren van de statuten graag 

voorleggen aan de voorjaarsvergadering van 2018. 

Ik zal bij de vergadering aanwezig zijn. Ik ben heel benieuwd wat er nu met bovenstaande door de vergadering 

wordt gedaan. 

 

Met vriendelijke groet. 

George Schipper 


