Samenstelling van het bestuur vanaf mei 2021
Dit jaar zijn drie bestuursleden herkiesbaar, te weten: Marcel Bril, Geert van
Drimmelen en Klaartje de Vrueh. Marcel Bril en Geert van Drimmelen stellen
zich herkiesbaar voor het bestuur als algemeen bestuurslid en als
penningmeester.
Klaartje de Vrueh, neemt na drie jaar voorzitterschap en zeven jaar
penningmeesterschap afscheid van het bestuur. Binnen het bestuur stelt Jan
Vonk, de huidige secretaris, zich verkiesbaar als voorzitter. Het bestuur heeft,
na oproep, buurtbewonster Linda Franken bereid gevonden zich verkiesbaar te
stellen als secretaris.
Ook heeft Cees Pronk, de beheerder van de fietsenstalling aangeven, na tien
jaar het stokje te willen overdragen. Het bestuur is erg blij dat buurtbewoner
Paul Verdiesen dit wil overnemen. Paul is tevens bereid gevonden zich
verkiesbaar te stellen als algemeen bestuurslid. Dit was nog een openstaande
vacature.
Op moment van publicatie zijn er geen andere kandidaten bekend. Mocht u
zich, conform artikel 2 van het huishoudelijk reglement als tegenkandidaat
voor een functie verhierbaar te willen stellen, dan dient u dat vóór 5 mei te
doen. U dient vijf steunhandtekeningen te overleggen.
De samenstelling van het bestuur vanaf 12 mei 2021 is, onder voorbehoud van
tegenkandidaten, dan als volgt:
Voorzitter
: Jan Vonk
Secretaris
: Linda Franken
Penningmeester
: Geert van Drimmelen
Algemeen bestuurslid : Marcel Bril
Algemeen bestuurslid : Paul van de Berg
Algemeen bestuurslid : Marcel Guldener
Algemeen bestuurslid : Paul Verdiesen.
Bewonersondersteuner : Saskia de Swart (geen bestuurslid).
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Overige functies binnen het wijkberaad vanaf mei 2021
Agelopen jaar hebben Jan van ’t Hart en zijn vrouw Jeanette afscheid
genomen. Zij nemen niet langer het operationele beheer en de verhuur voor
hun rekening. Het bestuur bedankt hen voor de jarenlange inzet.
Het bestuur is verheugd te melden dat Rogier de Winter bereid is gevonden
het operationele beheer voor zijn rekening te nemen. Zijn partner Jaimy van
Kempen zal de verhuur van onze locaties voor haar rekening nemen. Het
bestuur neemt op een geschikt moment afscheid van de vertrekkende
vrijwilligers.
Vragen graag vóór 5 mei sturen naar wijkberaad@dehyacint.nl.
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