
 
 
Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement 
 
In artikel 14 van ons huishoudelijk reglement wordt de zittingsduur voor bestuursleden geregeld. In 
de huidige vorm luidt het artikel als volgt: 
 
Artikel 14: Zittingsduur 
1. Een bestuurslid kan niet meer dan twee opvolgende periodes worden herkozen. 
2. Een bestuurslid treedt onmiddellijk af en is niet herkiesbaar zodra hij niet meer woonachtig is aan 

de Wheredijk.  
3. In geval van een tussentijdse benoeming eindigt de zittingsduur van het tussentijds benoemde lid 

op het moment dat het bestuurslid dat vervangen is, aan de beurt geweest zou zijn om af te 
treden. 

 
We zijn, na het oprichten van de vereniging in 2013, begonnen met zeven bestuursleden. Op Twan 
Bogert na, die tussentijds is vervangen door Marianne Berkhouwer, hebben zij hun volledige termijn 
van drie jaar uitgediend. Het voltallige bestuur moest daarom eigenlijk in de algemene 
ledenvergadering van 2016 aftreden. Op Harrie Westerhuis na hebben de resterende bestuursleden 
zich gelukkig herkiesbaar gesteld en is Anneke Dijkstra door de leden aangenomen voor het invullen 
van de opengevallen plaats in het bestuur voor haar eerste termijn van drie jaar. 
 
Het bestuur verwacht dat, ijs en weder dienende, het huidige bestuur ook de huidige en voor vijf 
leden de laatste termijn van drie jaar zal uitdienen. Dat betekent dat in de jaarvergadering van 2019 
het hele bestuur, op Marianne Berkhouwer en Anneke Dijkstra na, zal moeten aftreden en zich niet 
meer herkiesbaar kan stellen. Daardoor komt de continuïteit van het bestuur ernstig in gevaar, zeker 
omdat uit de praktijk blijkt dat het heel moeilijk is om leden te vinden die bereid zijn om plaats te 
nemen in het bestuur.  
 
Hierdoor, en omdat een heleboel kennis en kunde verloren zal gaan als dit gaat gebeuren, zal het 
bestuur de leden van de Bewonersvereniging Wheredijk in de algemene ledenvergadering op 16 
maart 2017 voorstellen om artikel 14, lid 1 te laten vervallen en lid 2 en 3 te hernoemen in 
respectievelijk 1 en 2, zodat artikel 14 als volgt komt te luiden: 
 
Artikel 14: Zittingsduur 
1. Een bestuurslid treedt onmiddellijk af en is niet herkiesbaar zodra hij niet meer woonachtig is aan 

de Wheredijk.  
2. In geval van een tussentijdse benoeming eindigt de zittingsduur van het tussentijds benoemde lid 

op het moment dat het bestuurslid dat vervangen is, aan de beurt geweest zou zijn om af te 
treden. 

 
Gezien het feit dat we de door omstandigheden pas onlangs tegen deze problematiek aanliepen en de 
korte termijn waarin we de voorbereidingen voor deze jaarvergadering moesten treffen, konden we in 
dit geval niet voldoen aan het gestelde in het huishoudelijk reglement, dat in de uitnodiging moet zijn 
meegedeeld dat wijziging van het Huishoudelijk Reglement zal worden voorgesteld en het bestuur 
tenminste zeven dagen vóór deze vergadering een woordelijk afschrift van de voorgestelde wijziging 
aan de leden ter inzage moet verstrekken. 



 
Wij vragen dan ook om toestemming van de leden om in dit geval van het reglement af te wijken. 
Mochten één of meerdere leden hiertegen bezwaar aantekenen, dan zullen wij het voorstel 
verschuiven naar de algemene jaarvergadering van 2018. 
 
Het bestuur 
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