BESTUURSSAMENSTELLING
BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 8, DEELNEMERSVERGADERING 20 maart 2019
In de statuten van stichting Glazenkamp is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten
hoogste vijf leden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Er is geen statutaire
beperking wat betreft de herkiesbaarheid. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
Jean Popma, Wezenlaan 117, voorzitter, bestuurslid sinds 2004 en aftredend in 2019
Kees Goderie, Dingostraat 96, secretaris, bestuurslid sinds 2018 en aftredend in 2021
Kathinka Droogleever Fortuyn, Wezenlaan 167, bestuurslid, bestuurslid sinds 2013 en aftredend in 2019
Boudewijn Nederkoorn, Hazenkampseweg 26, bestuurslid, bestuurslid sinds 2004 en aftredend in 2020
Jean Popma treedt af en stelt zich niet voor een nieuwe termijn beschikbaar. Kathinka Droogleever Fortuyn
treedt ook af maar stelt zich wel herkiesbaar. Het bestuur stelt voor haar voor een nieuwe termijn te
benoemen. Door het terugtreden van Robert Manning is er nog een tweede post in het bestuur vacant. Het
bestuur heeft gesprekken gevoerd met een aantal gegadigden. Dat heeft nog niet geleid tot een concrete
voordracht.
Bestuurders worden benoemd door het bestuur zelf, op niet bindende voordracht van de vergadering van
deelnemers. Het bestuur wijst in haar eerste bestuursvergadering na de deelnemersvergadering uit zijn midden
de voorzitter, secretaris en penningmeester aan.
Deelnemers die zich kandidaat willen stellen, wordt verzocht dat uiterlijk 19 maart 2019 kenbaar te maken via
info@glazenkamp.nl. Indien er meerdere kandidaten zijn, volgt een stemming in de vergadering van 20 maart
2019. De kandidaten met de meeste stemmen worden voorgedragen aan het bestuur.
In het geval dat de deelnemersvergadering zelf geen kandidaten voordraagt is het bestuur voornemens voor de
vrijgekomen posities kandidaten te blijven zoeken en zodra een geschikte kandidaat is gevonden deze te
benoemen. Dit conform de statutaire bepaling dat het bestuur verplicht is in een vacature zo spoedig mogelijk
maar uiterlijk binnen drie maanden te voorzien.
Aan de deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met deze procedure.

