Graag wil ik - na het lezen van het OMNI bericht van 26 november jl. op de site –
toch nog 2 onderwerpen onder de aandacht brengen.
Op 28 oktober jl. was er weer de jaarlijkse algemene vergadering.
Afgelopen mei is er een extra vergadering geweest i.v.m. vacatures binnen het bestuur
die nog steeds niet waren ingevuld. Als op de vergadering van mei jl. zich geen
nieuwe voorzitter en secretaris hadden aangemeld, dan zou het zittende bestuur de
banen en velden sluiten en de klaverjas- en dart avond stopzetten.
Gelukkig kwamen er tijdens de vergadering aanmeldingen.
Bianca en Paul zijn in de vergadering van 28 oktober geïnstalleerd als secretaris en
voorzitter. Wat ik dan tijdens de vergadering op 28 oktober onvoorstelbaar vind, is
- gezien het belang van het voortbestaan van de vereniging – dat er zo weinig mensen
de moeite nemen om naar zo’n belangrijke vergadering te komen.
Leden, we zijn toch met z’n allen verantwoordelijk voor het (voort)bestaan van de
vereniging en dan is het naar het bestuur toe motiverend als de leden ook een stukje
betrokkenheid voelen en naar de ALV te gaan. Het bestuur bestaat nl. ook uit alleen
maar vrijwilligers!!!!
In het openingswoord van Theo van Laar op de vergadering van 28 oktober jl.
vertelde hij, dat het zittende bestuur niet voltallig was omdat Eduard den Engelsman
zich terug had getrokken !!!!
In de daarop volgende toelichting bleek, dat Eduard het nodige gezeik ( sorry ) via
diverse mails op zijn bordje had gekregen en dat na ontvangst van de laatste
“ onvriendelijke mail “ hij er helemaal klaar mee was.
Tijdens de vergadering waren er mensen, die zoiets ongehoord en ontoelaatbaar
vinden. Het is te gek voor woorden, dat bestuursleden, voor wat dan ook, allerlei shit
op hun bord en verwerpingen naar hun hoofd krijgen. De vergadering was het er
unaniem mee eens, dat hier een halt toe geroepen moet worden en dat zulke
onvriendelijke en ongezouten mails die richting het bestuur/bestuursleden verstuurd
worden regelrecht op de site worden geplaatst met naam en toenaam.
Uit de mail van 26 oktober heb ik begrepen, dat op en/of aanmerkingen tegenwoordig
verzonden kunnen worden naar een nieuw geopend mailadres hiervoor.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat er allen maar opbouwende kritiek op de
mail wordt geplaatst en geen negatieve uitlatingen meer.

